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COMPORTAMENTOS DE RISCO – QUE 

SOLUÇÕES??? 
 

 

 

Na sequência do artigo publicado na 

primeira edição do jornal surgiram, 

entretanto, novas notícias. 

Os trabalhos elaborados por todas as 

escolas que aderiram ao projecto, foram 

enviados até ao dia 10 de Janeiro às 

Direcções Regionais de Educação. 

 No dia 17  de Março, na sala vinte e 

dois desta escola, realizou-se a eleição do 

deputado à XI Sessão Parlamentar “ A 

Escola e a Assembleia”.Foram candidatos a deputados os vinte alunos que constituem a 

Turma B, do 8º Ano. 

 Após o encerramento do Acto Eleitoral, os dois alunos mais votados foram: - 

Carina Baptista, nº7 e o Luc Pedrinho, nº11. 

 A aluna Carina Baptista, na qualidade de deputada efectiva, foi a representante 

da nossa escola à XI Sessão Parlamentar “A Escola e a Assembleia”. O aluno Luc 

Pedrinho, ficou em segundo lugar, assumindo a posição de deputado suplente. 

 Os deputados e as professoras envolvidas no projecto deslocaram-se, no dia 20 

de Abril de 2005, à Escola e.b. 2,3 de Grão Vasco, a fim de participarem na reunião do 

Círculo de Viseu. 

  

 

 

Na reunião estiveram presentes 10 escolas 

deste Círculo, envolvendo um total de 17 

deputados. Esta prolongou-se ao longo do dia 

devido ao grande número de escolas participantes.  

 A Presidente do Conselho Executivo da 

Escola E.B. 2,3 de Grão Vasco, Drª Inês Campos 

saudou os presentes e desejou a todos um óptimo 

trabalho. 

 A Sessão de Abertura esteve a cargo de um 

representante da Direcção Regional de Educação 

do Centro, Dr. Paulo Henriques. 

 Após a apresentação 

 Dos elementos da Mesa e dos deputados efectivos 

e suplentes de cada escola, procedeu-se ao início 

dos trabalhos. 

 A reunião foi conduzida e dinamizada pela Drª Maria José Silva Santos, em 

colaboração com a consultora do projecto Drª Julieta Sampaio. 

 Inscreveram-se 8 jornalistas/repórteres, sendo um deles o nosso deputado 

suplente. 
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 Cada escola apresentou as cinco medidas definidas no seu projecto. 

Seguidamente, houve debate e votação do Projecto de Recomendação a apresentar pelo 

nosso Círculo à XI Sessão Parlamentar. Foram eleitas, por maioria, as medidas do 

projecto da Escola E.B. 2,3 de Mões. 

 Às cinco medidas eleitas efectuaram-se reformulações, alterações e discussão na 

especialidade, medida por medida, pelas várias escolas envolvidas. Após votações 

faseadas, foram seleccionadas duas medidas do projecto da Escola E.B. 2,3 do Sátão, 

uma da Escola E.B. de Mões, outra da Escola E.B. 2,3 Gomes Eanes de Azurara e mais 

uma que resultou da combinação de uma Escola E.B. 2,3 de Mões, com uma da Escola 

E.B. 2,3 Gomes Eanes de Azurara. 

 A estas cinco medidas, foram ainda acrescentadas duas elaboradas pela Escola 

E.B. 2,3 Dr. Azeredo Perdigão. 

 Posteriormente, procedeu-se à selecção das perguntas, tendo sido utilizada a 

mesma metodologia. 

 Foram eleitas duas perguntas da Escola E.B. 2,3 de Grão Vasco, duas da Escola 

E.B. 2,3 do Sátão, uma da Escola E.B. 2,3 do Viso e outra da Escola E.B. 2,3 Dr. 

Azeredo Perdigão. 

 As seis questões seleccionadas foram dirigidas aos diferentes Grupos 

Parlamentares e Representantes do Governo. 

 Foi eleita, como Porta-Voz da coordenação do Grupo Parlamentar, a aluna 

Adriana Macedo da Escola E.B. 2,3 Gomes Eanes de Azurara. 

 Como Presidente da Mesa da Assembleia, foi eleito o deputado Luís Miguel 

Fernandes da Escola E.B. 2,3 de Mões. 

 Todo este Projecto teve o seu auge no dia 23 de Maio de 2005, quando os 

deputados, jornalistas e professores acompanhantes de todos os círculos eleitorais do 

País se deslocaram à Assembleia da República, com o objectivo de concretizar a XI 

Sessão Parlamentar “A Escola e a 

Assembleia”. 

 

 

 Às 9,30 horas, os deputados 

dos vários círculos foram 

distribuídos pelas 4 Comissões 

formadas, cujas reuniões decorreram 

em diferentes salas. 

 A nossa deputada, Carina 

Baptista, integrou a 4ª Comissão que 

reuniu na sala do Senado. 

 O jornalista Luc Pinheiro e as 

professoras acompanhantes assistiram à reunião da galeria. 

 Na 4ª Comissão estiveram em debate na especialidade os Projectos de 

Recomendação aprovados nos seguintes círculos eleitorais: Castelo Branco, Portalegre, 

Porto, Viana do Castelo e Madeira, sob a orientação dos Senhores Deputados em 

representação dos Grupos Parlamentares. 

 Após a exposição/discussão das medidas dos cinco projectos, passou-se à 

votação, tendo vencido, por maioria, o projecto do círculo da Madeira. 

 Pelas 12,30 horas houve interrupção dos trabalhos, tendo sido oferecido um 

delicioso almoço/convívio a todos os participantes, nos claustros dos jardins da 

Assembleia da Republica. 

 Seguidamente, tivemos uma visita guiada à sala das sessões. 
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 A abertura solene da Sessão Plenária teve inicio às 14.30 horas, na sala do 

Senado, com a presença de um membro do Governo e do Senhor Presidente da 

Comissão de Educação, Ciência e Cultura. 

 A Mesa da sessão foi composta pelo Presidente, Luís Miguel Fernandes; Vice-

Presidente, Alison Gouveia; 1ª Secretária, Maria Helena Achado e 2ª Secretária, Cláudia 

Andrade. Os membros da mesa foram eleitos, respectivamente, nos círculos de Viseu, 

Madeira, Porto e Faro.  

 

O Presidente da Mesa orientou e 

dinamizou o plenário. 

 No período antes da hora do dia, foram 

dirigidas aos Senhores Deputados em 

representação dos Grupos Parlamentares, um 

total de 50 perguntas sobre o tema, pela ordem 

alfabética dos Círculos. 

No período da ordem do dia, procedeu-

se ao debate dos projectos aprovados nas 

Comissões que reuniram durante a manhã. Da 

votação final, venceu por maioria absoluta o Projecto de recomendação sobre o tema 

aprovado na 4ª Comissão. 

Antes de dar por terminado o Plenário, tomaram a palavra os Porta-Vozes eleitos 

em todos os Círculos Eleitorais do País, apresentando agradecimentos pela experiência 

vivida, fazendo votos para que a Assembleia da República e o Governo tenham em 

conta as medidas propostas, bem como a continuidade desta iniciativa. 

 

 

Pelas 18.00 horas, a XI Sessão foi 

dada por encerrada por Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia da república, Dr. 

Jaime Gama que, em colaboração com o 

Ministros dos Assuntos Parlamentares e a 

Secretária da Assembleia distribuíram 

certificados de participação a todos os 

deputados. 

A turma B do 8º Ano e as professoras 

responsáveis pelo projecto, sentem-se muito congratuladas ao terem aceites e abraçado 

este desafio. 

A participação neste projecto proporcionou, aos alunos envolvidos a vivência de 

uma experiência que lhes permitiu conhecer de perto o papel o papel dos deputados na 

vida política e social do País. 

O nosso bem haja a todos os que colaboraram para que este fosse um êxito! 

 

 

                                                                                     O Jornalista/Repórter 

                                                                                      Luc Pedrinho ( 8ºB) 

 

 

 

 

 


