
Sessão distrital do Parlamento dos jovens 2012 

 

Escola EB 2,3 de Prado representada na sessão nacional pelos deputados Fábio Araújo e Margarida Peixoto 

 

A participação da escola EB 2,3 de Prado no Projeto Parlamento dos Jovens, que abordou no presente ano letivo 

o tema “Redes Sociais: Combate à discriminação”, revestiu-se de sucesso pela eleição dos dois deputados para 

representar o Circulo Eleitoral de Braga, na sessão nacional a decorrer em maio na Assembleia da República.  

A eleição da aluna Paula Martins para a mesa da sessão distrital, na qualidade de Vice-Presidente é também 

motivo de orgulho da Comunidade Educativa. 

O Teatro da Escola Secundária Sá de Miranda foi o palco para mais uma sessão distrital do Parlamento dos 

Jovens. Durante todo o dia, em representação de 42 escolas do ensino básico de todo o distrito, estiveram 

reunidos os deputados eleitos nas respetivas sessões escolares, para escolher o projeto de recomendação a 

levar à sessão nacional, que irá decorrer na Assembleia da República, nos dias 8 e 9 de maio. O projeto 

apresentado pela nossa escola foi o que recolheu mais votos e por isso, serviu de base para a elaboração da 

proposta final que o círculo de Braga submeterá a essa sessão nacional. A proposta de recomendação final pode 

ser consultada no site do Parlamento dos Jovens. 

No decorrer desta sessão distrital, presidida pela aluna Ilda Durães da Escola Básica de Vila Verde e cuja vice-

presidência estava entregue à nossa aluna Paula Martins, do 9.º C, foram ainda eleitos os deputados das escolas 

que irão representar, na sessão nacional, o distrito de Braga. A escolha, feita pelos deputados presentes e com 

base no desempenho demonstrado por cada um dos deputados durante a sessão, na defesa das propostas 

apresentadas em representação das suas escolas, recaiu sobre os deputados da nossa escola, o Fábio Araújo, do 

9.º B e a Margarida Peixoto, do 9.º D que, assim, juntamente com mais 8 deputados de outras 4 escolas 

(Lamaçães, Gondifelos, Vila Verde e Gil Vicente), estarão presentes na sessão nacional.  

Antes do início dos trabalhos, os deputados tiveram a oportunidade de colocar questões ao deputado à 

Assembleia da República, Dr. António Braga. Questionaram o deputado sobre variadíssimas temáticas, 

nomeadamente sobre a situação económica do país, que tem feito aumentar os casos de pobreza no seio das 

famílias portuguesas (tema abordado pela nossa escola). 

A participação dos alunos neste tipo de iniciativas, onde existe um forte apelo à participação cívica e 

democrática, confere-lhes a 

oportunidade de fazerem ouvir as suas 

propostas junto dos órgãos do poder 

político.  

A nossa escola é a grande vencedora da 

fase distrital do Programa Parlamento 

dos Jovens. À Margarida, ao Fábio e à 

Paula, os nossos parabéns. Parabéns 

também a todos os alunos que 

participaram ativamente na sessão 

escolar e na sessão de esclarecimento 

realizada com o deputado à Europa, 

Eng. José Manuel Fernandes, no 

passado mês de janeiro. 

                                                                       Os nossos deputados com o eurodeputado Eng. José Manuel Fernandes 


