acidente nessa manhã que lhe valeu
um “braço ao peito”, nos explicou o
funcionamento da Assembleia da
República, a importância do nosso
sistema democrático e nos alertou para
a urgência do tema, e para a
emergência
da
nossa
ação.
“Os jogos da Democracia”
Parlamento dos Jovens na
EB123/S/JI Manuel Azevedo da
Cunha (EBS da Calheta)
Esta sessão escolar foi constituída por
duas listas:
Lista A constituida por 10 membros:
Emília Rocha; Tomás Rodrigues;
Daniela Brasil; Guilherme Cunha;
Filipa Martins; Leonardo Macedo;Rita
Pimentel; Hugo Paiva;
Soraia
Rodrigues; Miguel Regalo.

Seguiu-se
a
tradicional
campanha com recurso aos cartazes e
que se iniciou com o debate de
apresentação das listas e respetivas
medidas. Todas estas iniciativas com a
participação de todas as turmas da
escola (excetuando o 1º ciclo).

Lista B constituida por 10 membros:
Beatriz Pereira; Sofia Gonçalves;
Tomás Bettencourt; Pedro Dinis; Diana
Silveira; Alexandre Silveira; Diana
Santos;
Carlos
Silva;
Vasco
Bettencourt; Rodrigo Paulino.

Participar no Parlamento dos
Jovens, demonstrar a capacidade de
iniciativa, de intervenção, revelando
competências de cidadania ativa é já
uma longa tradição na nossa escola.
Mais uma vez, a organização de
listas e a procura de informações
acerca do tema do programa começou
cedo, mesmo antes da inscrição da
escola, já havia listas definidas.
Os “jogos da democracia” na
nossa escola foram mais intensos
durante o mês de janeiro. Neste mês
foi possível mostrar aquilo que andava
a ser pensado nos meandros de cada
uma das listas. O início foi no dia 6,
com o debate com a Sra. Deputada
Isabel
Rodrigues,
que
muito
pacientemente, e após um infeliz

A apresentação das medidas de
cada lista realizou-se no hall de entrada
da escola, com uma forte audiência
constituída pelos estudantes da EBSC.
Foi neste momento que os cabeças de
lista apresentaram e discutiram as
propostas em causa, intensa e
conscientemente, nunca esquecendo o
principal objetivo: Violência doméstica
e no namoro: como garantir o
respeito e igualdade?
Após a campanha, no dia 24
procedeu-se à votação, o momento
decisivo para os participantes do
projeto. Através de um grande sentido

cívico dos estudantes, na votação final
foi lista A que obteve a maioria dos
votos, sendo ela a vencedora escolhida
para ir a sessão regional do parlamento
dos jovens.

No momento da sessão escolar,
portaram-se
todos
à
altura.
Apresentadas as propostas, pelos
cabeças de lista, e intensamente
discutidas, decorreu, finalmente, a
votação final.
Foi fantástico observar como,
através de uma negociação incrível, os
deputados das duas listas conseguiram
fundir os dois projetos, naquele que
será o projeto de recomendação da
nossa Escola.

Formou-se o projeto para a
próxima fase, baseado na fusão de
uma medida de cada lista, a fusão de
duas medidas da lista A e a fusão de
duas medidas da lista B, de forma a
criar
o
melhor
projeto
para
apresentação na sessão regional, sem
nunca perder o sentido deste trabalho
no futuro da nossa sociedade, mas

também a apresentação de propostas
válidas para o tema.
Cientes do melhor para a
representação da escola, elegeram
como deputados efetivos, Emília Rocha
e Tomás Rodrigues.
Claro que, a nossa candidata à
mesa da Sessão Regional será aquela
que com espírito de liderança e
diplomacia soube conduzir dignamente
a nossa Sessão Escolar, a nossa Rita
Pimentel. Por fim, procedeu-se à
votação do tema proposto para a
edição do próximo ano, que será mais
um tema que promete muito e intenso
debate.
Estamos agora preparados para
a Sessão Regional!

