Parlamento dos Jovens do Ensino Básico e Secundário
Como tem sido tradição, o Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento abraçou, uma
vez mais, o projeto “Parlamento dos Jovens do Ensino Básico e Secundário” que, este ano letivo,
teve como temas em debate “Alterações Climáticas - Salvar os Oceanos” e “Alterações
Climáticas - Reverter o Aquecimento Global”, respetivamente.
De forma a apoiar os candidatos a deputados na clarificação das temáticas e a
sensibilizá-los para a importância de uma participação ativa e responsável na vida política, foi
promovido um debate conjunto com os alunos das quatro listas do Ensino Básico e Secundário,
que contou com a presença do deputado da Assembleia da República, pelo círculo eleitoral de
Aveiro, Dr. Fernando Rocha Andrade. Os alunos demonstraram uma atitude participativa, tendo
colocado questões muito pertinentes que animaram o debate.
Nos dias 23 e 25 de janeiro, tiveram lugar as Sessões Escolares, tendo sido
apresentadas, discutidas e votadas as medidas constantes dos Projetos de Recomendação em
debate, tendo também havido lugar a momentos de negociação. As três medidas mais votadas,
em cada uma das sessões, integraram os respetivos Projetos de Recomendação do
Agrupamento. Para os defender na Sessão Distrital, foram eleitos, como deputados efetivos, no
Ensino Básico, os alunos Rúben Silva (9.º D) e Ana Rita Ramalho (8.º A) e, como suplente,
Manuel Ré (9.º D); no Ensino Secundário, os alunos Manuel Rocha (12.º F) e Madalena Rocha
(12.º A) e, como suplente, Ana Jorge Santos (10.º B).
No final de cada sessão, procedeu-se à eleição das candidatas à Mesa da Sessão
Distrital, Cecília Pereira (9.º D), Ensino Básico e Diana Ferreira (12.º A), Ensino Secundário.
Nos dias onze e doze de março, decorreram as Sessões Distritais do Parlamento dos
Jovens, no Museu Marítimo de Ílhavo (Ensino Secundário) e no Cine Teatro de Estarreja (Ensino
Básico), respetivamente, onde estiveram presentes os jovens deputados efetivos e suplentes
eleitos nas sessões escolares. A nossa Escola esteve ainda muito bem representada pela aluna
Diana Ferreira (12.º A), que assumiu as funções de Vice-Presidente da Mesa, após escrutínio
entre outros candidatos das Escolas envolvidas.
Estas sessões contaram também com a participação dos deputados da Assembleia da
República, Dr. Fernando Rocha Andrade e Dr.ª Regina Bastos.

Na Sessão Distrital do Ensino Básico, o Projeto de Recomendação da nossa Escola foi o
eleito como projeto base de discussão nesta sessão, para representar o Círculo Eleitoral de
Aveiro, na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens.
Todos os jovens deputados participaram de forma empenhada e entusiasta no
desenrolar dos trabalhos, exercendo as funções que lhes foram confiadas com grande sentido
de responsabilidade.
A equipa responsável pelo projeto deixa aqui o louvor e apreço pela capacidade de
envolvimento e pela forma como os jovens deputados representaram a Escola Secundária Dr.
Mário Sacramento.

A equipa responsável pelo Projeto do Parlamento dos Jovens

