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ESCOLA BÁSICA 2.º e 3.º CICLOS DR. JOÃO LÚCIO

REPORTAGEM
A Escola E.B.2,3 Dr. João Lúcio participou mais uma vez, no projeto
“Parlamento dos Jovens “. O tema proposto, “Ultrapassar a Crise”, é, a meu ver, um tema
importantíssimo nos dias que correm.
Na escola foram formadas dez listas e cada lista propôs 3 medidas.
No dia 17 de janeiro de 2013 foi feita a eleição para
eleger os trinta e um deputados a participar na sessão escolar.
A mesa era composta pelas alunas Catarina Andrade, Catarina
Matos e Irina Centeio. A lista vencedora foi a lista J com direito
a levar 7 deputados para a sessão escolar.
No dia 20 de janeiro os deputados reuniram-se com a
professora Graça, responsável pelo projeto, no auditório da escola, para discutir as medidas e eleger
os deputados que iriam à sessão distrital.
Deu-se início à sessão com a tomada de
posse de todos os deputados e passou-se à
apresentação das medidas das várias listas
presentes. Para além da professora, foram
escolhidas duas deputadas nomeadamente, Marta
Barbosa (lista J) e Inês Rouxinol (lista A) para
fazerem parte da mesa.
De seguida a professora Graça deu início à
primeira ronda de perguntas. Deixem-me dizer-vos que todos os deputados estiveram à altura do
desafio e defenderam bastante bem as suas medidas.
Após um período de perguntas, esclarecimento e
debate sobre as medidas, a presidente da mesa propôs
uma pausa para que os deputados pudessem propor
junções, alterações e ou eliminações de propostas, para
escolher as medidas mais eficazes para representar a
escola na sessão distrital.
As medidas vencedoras foram as que resultaram
da junção das listas C e J:
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1. Que sejam cortadas drasticamente as despesas públicas, devendo os dirigentes do Estado
(deputados, membros do governo e dirigentes de organismos oficiais) apresentarem publicamente,
todos os anos, as despesas dos organismos à sua responsabilidade.
2. Que sejam concedidos incentivos fiscais e regalias sociais, durante dez anos, aos jovens que
desenvolvam a sua formação e atividade profissional no setor primário (principalmente agricultura e
pesca), contribuindo para que estas atividades se tornem um fator de crescimento da economia
portuguesa.
3. Que sejam dinamizados junto das populações, através das Juntas de Freguesias e Câmaras
Municipais, Gabinetes de Atendimento às Famílias, de modo a esclarece-las e orientá-las na sua
economia doméstica, evitando endividamentos e insolvências.
Depois de escolher as propostas vencedoras, foi feita a eleição, por voto secreto, dos
deputados que irão representar a nossa Escola em Faro, na sessão distrital.
Os deputados vencedores foram:

Apesar de todos os deputados terem estado a altura, estes foram os merecidos vencedores.
Antes de finalizar procedeu-se à escolha do tema a propor para o próximo ano, o tema mais
votado foi “A violência no namoro”.
A sessão terminou com um agradecimento aos deputados por todo o empenho e motivação
que mostraram.
Mais uma vez adorei esta experiencia e, como é o meu ultimo ano nesta escola, quero
aproveitar para participar em todos os projetos.
PARABÉNS A TODOS! ACHO QUE VAMOS ARRASAR NA SESSÃO DISTRITAL!

Ana Rita Pires Laranjo Martins

