Sessão Distrital (Básico e Secundário)
No dia 27 de Fevereiro realizou-se a sessão distrital do Parlamento Jovem de 2012,
com a participação de 24
escolas,
na
Escola
Artística
do
Conservatório de Música
de Coimbra das 9.30h às
17.45h, cujo tema em
debate foi “ Redes
Sociais:
combate
à
discriminação”.
Na
abertura
da
sessão
estiveram presentes o
Sr. Presidente da câmara
municipal de Coimbra,
Dr. João Paulo Barbosa
de Melo, o Sr. Deputado
da
Assembleia
da
República,
Dr.
Rui
Duarte, bem como a Sra.
Diretora Regional de
Educação do Centro, Dra. Cristina Oliveira e o Diretor do Conservatório de Música, Dr. ….,
tendo os trabalhos sido orientados pela jovem deputada….
Representaram o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova os alunos Beatriz e
José Costa, do 9º A, como deputados efectivos e o aluno João Letras, do 7ºD, como
deputado suplente. Fez parte da mesa, como secretária, a deputada Mariana, eleita para esta
função no dia 15 de Fevereiro numa sessão de trabalhos no IPJ.
No decurso dos trabalhos matinais, o Sr. Deputado, Dr. Rui Duarte, disponibilizou-se
para responder às questões de sete escolas inscritas para o efeito, uma das quais a escola
Secundária Fernando Namora. Nesta etapa a intervenção foi feita pelo deputado João Letras,
em que o mesmo questiona o deputado da assembleia da república acerca do desemprego
jovem em Portugal. Em resposta o Sr. Deputado afirma que essa é uma questão nacional de
extrema importância, uma vez que
A prestação dos deputados de Condeixa foi muito positiva, tendo-se registado uma
excelente capacidade de intervenção e argumentação por parte dos jovens.

Na fase de apresentação dos projectos de recomendação, a tarefa coube aos
deputados Beatriz e João, os quais fizeram-no com grande clareza e determinação. Em
resultado disso, não foram colocadas questões de esclarecimento sobre o projeto. Seguida a

fase de esclarecimentos, mais uma vez os jovens deputados intervém com convicção e pedem
explicações a diversas escolas no sentido de clarificarem o seu projeto.
Esta etapa do Parlamento de Jovens foi sem dúvida muito importante, tendo-se
registado um bom desempenho por parte de todos os deputados e um bom registo de
cidadania. Além disso, foi proporcionado um bom momento de convívio e conhecimento entre
os deputados das diferentes escolas.

A sessão distrital do Programa Parlamento de jovens, do Ensino Secundário, decorreu
no dia 28 de Fevereiro, no auditório do Instituto Português da Juventude de Coimbra. Foram
eleitos para representar a Escola Secundária Fernando Namora, nesta sessão os deputados:
Rodrigo Azevedo, do 10ºB, Andreia Firmino, do 10º Tal, como deputados efetivos e Miguel
Coutinho, do 10ºB, como deputado suplente. Na sessão de abertura estiveram presentes o Sr.
Presidente da câmara municipal de Coimbra, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, a Srª Diretora
Regional de Educação do Centro, Drª Cristina Oliveira e o Sr. Deputado da Assembleia da
República, Dr. Pedro Saraiva. Os três elementos convidados dirigiram a sua intervenção para
felicitar e reforçar a participação de todos estes jovens na iniciativa, salientando a necessidade
de serem cidadãos ativos e empenhados nas causas que querem ver defendidas.
A prestação dos alunos da ESFN foi meritória, quer pelas intervenções dos deputados,
quer pela forma como souberam defender e esclarecer o seu projeto de Recomendação às
escolas presentes.

Sessões de esclarecimento sobre os temas debatidos no Ensino Básico e Sundário

No dia 4 de Janeiro a equipa do Parlamento de Jovens organizou uma palestra que
contou com a presença da Drª Aleksandra Berg do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, no
sentido de se fazer um melhor esclarecimento acerca do tema em debate no presente ano
letivo “ Redes Sociais: combate à discriminação”, do ensino básico.
Nesta palestra, realizada no auditório da Escola Básica 2,3, estiveram presentes os
alunos que constituíram lista pertencentes às turmas A e C do 9ºano, D e F do 8º ano e do 7ºD.
O tema apresentado pela convidada foi “Deficiência e Exclusão Social em Portugal”. Os alunos
manifestaram grande interesse e participaram ativamente questionando a palestrante e
apresentando as suas opiniões sobre o tema.
Procurou-se, nesta sessão, identificar as representações sociais e culturais dominantes,
bem como as barreiras físicas, culturais e sociais que continuam a alimentar este fenómeno de
exclusão social. Ficou desvendado que em Portugal continua-se a registar o fenómeno de
exclusão, opressão e invisibilidade social. Com base nos dados apresentados pela Drª
AleKsandra, as estatísticas apontam para a exclusão de pessoas com deficiência em diferentes
esferas da vida incluindo áreas tão díspares com o acesso e progressão ao sistema de ensino, a
possibilidade de construção de uma vida familiar, o acesso ao mercado de trabalho ou a
participação na vida da sua comunidade. Urge, pois, identificar e combater este fenómeno.
Esta apresentação, procurou, assim, coletivamente com os alunos identificar ideias
dominantes sobre a deficiência e as pessoas com deficiência, identificar as raízes culturais de
tais preconceitos e refletir, sobre possíveis caminhos mais justos e mais inclusivos onde a
diferença possa ser valorizada.

Do mesmo modo, durante a tarde do dia 9 de janeiro, procurou-se fazer a elucidação
do tema abordado no ensino secundário “ Redes Sociais: Participação e Cidadania”, tendo
contado com a participação da professora Laurentina Soares. Esta sessão destinou-se à única
lista participante, composta por alunos do 10º TAL e 10º B, de modo a que os candidatos
compreendessem a importância das redes sociais na promoção de ações de solidariedade e do
envolvimento dos cidadãos na vida da comunidade. Os jovens procuraram esclarecer as suas
dúvidas no sentido de reformularem as suas propostas no projeto de recomendação.

No dia 23 de Janeiro realizou-se no Auditório da Escola Básica do 2º e 3º ciclo, pelas
10h30, a Sessão Escolar com a participação das listas A,B e C concorrentes, delegados e subdelegados do 3º ciclo e ilustres convidados, Dra Elvira Marinho; Dra Sónia Vidal e Dr. Fernando
Abreu. Nesta etapa cada uma das listas candidatas apresentou e defendeu o seu projeto de
recomendação. Foram eleitos para a sessão distrital os deputados: José Pedro Conceição
Costa, Beatriz Filipa Carvalho dos Santos, candidatos efetivos e Mariana Isabel Santos Saraiva
como deputada suplente e simultaneamente candidata à mesa da sessão distrital, por esse
motivo foi eleito como segundo deputado suplente o deputado João Francisco Letras Ferreira.

A sessão escolar do ensino
secundário realizou-se no dia 23 de
Janeiro, pelas 15horas, na Biblioteca
da Escola Secundária Fernando
Namora. Neste nível de ensino houve
apenas uma lista concorrente pelo que
não houve lugar a debate, apenas foi
feita apresentação do Projeto de
Recomendação
desta
lista
e
esclarecidas algumas dúvidas aos
presentes. Foram eleitos para a sessão
distrital os deputados: Rodrigo Azevedo, do 10ºB, Andreia Firmino, do 10º Tal, como
deputados efetivos e Miguel Coutinho, do 10ºB, como deputado suplente. A aluna Rita Paiva,
do 10ª TAL, foi eleita candidata à mesa da sessão distrital.

