
                                                                                                                      

 
 

 

A Escola Secundária André de Gouveia participou 
nos dias 2 e 3 de Maio na Sessão Nacional do 
Parlamento dos Jovens do Ensino Básico com o tema 
“Violência em Meio Escolar”. Os alunos Francisco 
Oliveira e Sérgio Godinho do 9.º C representaram o 
Círculo Eleitoral do Distrito de Évora.  A Aluna 
Dina Percheiro do 1º PTM participou como repórter 
da Sessão, sendo responsável pela divulgação da 
mesma. Para concretizar esta missão realço alguns 
aspectos principais do culminar deste projecto.                    Fig 1: Sessão Distrital 
Os deputados eleitos reuniram no primeiro dia em comissões com o objectivo de 
debaterem as suas medidas para combaterem este “problema” nas escolas. 
Em cada comissão foram debatidas as medida propostas pelos diversos círculos 
eleitorais de cada distrito do país, continente e ilhas, Madeira e Açores, e ainda de uma 
representação europeia. 
No dia 2 de Maio foram aprovadas questões para serem colocadas a cada deputado dos 
vários partidos (P.S/B.E/P.E.V/PSD/CDS/PCP), distribuídos pelas várias comissões. 
No dia 3 de Maio os deputados reuniram em sessão plenária, tendo na parte da manhã, 
colocado as perguntas aprovadas no dia anterior, aos respectivos deputados, 
representantes partidários. 
De seguida, na parte da tarde, fizeram-se as votações para aprovar as medidas 
apresentadas por cada comissão. 
Para finalizar o Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da 
República agradeceu a todos os jovens deputados por lutarem e tentarem combater um 
“problema” que hoje em dia é bastante comum em todas as escolas. 
De realçar ainda um momento musical excelente proporcionado pelos “ Pequenos 
Violinos da Metropolitana”. Para complementar toda a informação foi elaborado, com a 

colaboração da docente Ana Pires, um filme para 
memória futura. 
Na minha opinião, este tipo de “eventos”são 
bastantes úteis, pois é uma forma de tentar 
ultrapassar muitos dos problemas que existem nas 
escolas, pois de certo modo todos sabemos que isto 
acontece mas não queremos ver! 
       
 
 

Fig 2: Sessão Distrital 
 
http://www.esag.edu.pt/site/component/content/article/73-slideshow/141-parlamento-
de-jovens-do-ensino-basico  
                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                       A repórter 
                                                                           Dina Percheiro – 1º PTM 
                
                                                                                                                   
                                                       
 
 
       


