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REPORTAGEM 
A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. João Lúcio participou mais uma vez, e desde 

1995, no projeto “Parlamento dos Jovens”. O tema do presente ano letivo, foi “Redes Sociais: 

combate à discriminação”. 

Os alunos organizaram-se e no dia 11 de janeiro foram entregues as dez listas e 

respectivas Propostas de Recomendação. As mesmas foram afixadas num placard específico 

colocado em local visível da Escola e na página da 

internet. 

 No dia 16 de janeiro de 2012 a nossa escola 

recebeu a visita do Senhor deputado Dr. Mendes 

Bota, para uma sessão de esclarecimento 

subordinada ao tema “redes sociais: combate à 

discriminação” para os candidatos a deputados das 

turmas de 2.º e 3.ºciclos. Esta sessão realizou-se no auditório da nossa escola e estiveram 

também presentes o Diretor Regional de Educação do Algarve, Dr. Alberto Almeida, o Director 

do nosso Agrupamento, Professor João Manita, o 

Presidente da Junta de Freguesia da Fuseta, Engenheiro 

José Bernardino, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Moncarapacho, Sr José Marcelino e a professora Graça 

Manita, responsável pelo projeto. Nesta sessão abordaram-

se vários temas nomeadamente a grave crise que estamos a 

atravessar. Ficámos a conhecer melhor o dia-a-dia de um deputado, contado na 1ª pessoa.  Foi 

uma experiência interessante, educativa e construtiva.  

No dia 19 de Janeiro foram eleitos os 31 

“deputados” efectivos à Sessão Escolar. Os alunos, 

Catarina Aires, Carolina Morgado e  David Rodrigues, 

realizaram a supervisão de todo o processo eleitoral. 

Apurados os resultados, foram de imediato 

divulgados e convocados todos os “deputados” 

eleitos para a Sessão Escolar. 



No dia 23 de Janeiro de 2012 pelas 10.15H  no 

auditório da escola decorreu a sessão escolar. 

A Sessão Escolar iniciou-se sob a presidência 

da professora responsável pelo projecto, Graça Manita 

que convidou para a Mesa da Sessão a deputada Alice 

Rodrigues, como vice-presidente e Bruno Sousa, como 

secretário. 

Constituída a mesa, o porta-voz de cada lista 

apresentou as suas medidas. 

De seguida vários deputados debateram e 

esclareceram as medidas em análise. 

  Após este período de esclarecimento e 

debate, a presidente da mesa propôs uma pausa no 

decorrer da sessão, para que os diferentes 

intervenientes pudessem propor alterações, 

junções e/ou eliminação de propostas de modo a 

clarificar e possibilitar a obtenção das medidas mais eficazes para representar a Escola na 

Sessão Distrital. 

As  listas E, G, H, I e J   juntaram-se e formaram as três medidas que saíram vencedoras. 

1. Seja obrigatório apresentar um documento identificativo para a criação de uma 

conta, mantendo protegidos os dados pessoais. 

2. Que no perfil associado a esta conta 

não seja permitida a identificação 

e/ou reprodução de fotos, exceto pelo 

utilizador;  

3. Criar uma entidade reguladora com 

poderes para identificar e banir todos 

aqueles que praticarem ou 

incentivarem atos discriminatórios nas 

redes sociais; 

 

De seguida foi feita a eleição, por voto secreto dos deputados de irão representar a nossa 

escola na Sessão Distrital que será realizada em Faro. 

 

 



Os deputados eleitos e que vão representar a nossa escola são:  

Deputados/as Efetivos/as Deputada 

Suplente 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 

    

Daniela Brito 

8.º B – N.º 7 

Ana Margarida 

Picoito 

9.º A – N.º 2  

Ana Catarina 

Romeira 

9.º B – N.º 1 

Joana Neves 

8.º A – N.º 13 

Ruben Martins 

9.º A – N.º 18 

Ana Rita Martins 

8.º B – N.º 2 

 

Por fim, procedeu-se à escolha do tema a propor para o próximo ano letivo. O tema 

mais votado foi  “violência doméstica”.  

A Sessão Escolar terminou com uma palavra de agradecimento, de incentivo e apoio 

por parte dos Presidente da Mesa aos “deputados” eleitos e um agradecimento e 

reconhecimento pela forma correcta, responsável e cívica como decorreu a participação de 

todos os alunos no Projecto “O Parlamento dos Jovens”. 

 Foi com muito interesse que fiz parte deste projecto que escrevi esta reportagem.  

 Parabéns a TODOS e encontramo-nos na Sessão Distrital! 

 Até lá!!! 

 

Ana Rita Laranjo MartinsAna Rita Laranjo MartinsAna Rita Laranjo MartinsAna Rita Laranjo Martins    

 

 

 


