Sessão Nacional
No ano em que se comemoram os 20 anos do
projeto “Parlamento dos Jovens”, a Escola
Secundária de Alves Redol participou na sessão
nacional deste programa, que decorreu nos
passados dias 25 e 26 de maio, na Assembleia
da República.
Em conjunto com deputados dos 18 distritos,
das duas regiões autónomas e ainda de
representantes das comunidades portuguesas,
da Europa e fora da Europa, os deputados da
nossa escola, Francisco Tiago Carvalho e Sofia
Lixa, defenderam o projecto de recomendação
aprovado na sessão distrital.
Integrados na 2.ª Comissão Parlamentar onde,
em conjunto com os restantes representantes do círculo de Lisboa, das Escolas Secundárias de
Santa Maria e Miguel Torga, os deputados vila-franquenses participaram no debate onde
defenderam as medidas do seu círculo. Após o final da sessão da comissão parlamentar, foram
votadas 5 medidas que viriam a ser sujeitas a aprovação, em plenário, no dia seguinte.
O tema, deste ano, incidia sobre os desafios dos sistemas público e privado de educação, o que
resultou num debate acesso e várias críticas ao financiamento, por parte do Estado, do sistema
privado de educação, nomeadamente por contratos
de associação, numa altura em que o orçamento da
educação está sujeito a cortes sucessivos. As
medidas levadas a plenário, no geral, tinham como
objetivo principal diminuir as desigualdades entre
sistemas de educação e reconduzir verbas para a
escola pública, reapostando na sua qualidade,
reforçando a sua importância estratégica para o
desenvolvimento do país e adequando-a para dar
resposta às suas novas necessidades.
Durante a noite, deputados e professores
responsáveis pelo projecto, no caso da nossa Escola,
a Prof.ª Helena Mateus, ficaram alojados nas
instalações do INATEL de Oeiras. A pernoita com os
colegas deputados, dos restantes círculos eleitorais,
permitiu trocar experiências e ideias, assim como
proporcionou momentos de diversão e convívio,

que são uma parte essencial neste tipo de projetos.
No final do 2.º dia, ficaram aprovadas 10 medidas, em conjunto, por todos os deputados
eleitos para a sessão nacional, medidas essas que serão entregues à comissão parlamentar de
Educação e Ciência, assim como à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Desta experiência resultaram, para os deputados da nossa Escola, um sentimento de
contributo para a sociedade e uma experiência daquilo que é realmente a democracia. Foi
marcante também o conhecimento de novas realidades, através dos alunos de vários pontos
do país com quem contactaram.
Com as medidas aprovadas todos os deputados esperam assim contribuir para um futuro
melhor da educação em Portugal.
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