
 

PARLAMENTO DOS JOVENS 2011 

“Violência em meio Escolar” 

Uma vez mais a nossa Escola, EB 2,3 de Viana do Castelo,  participou no Programa Parlamento 
dos Jovens, este ano subordinado ao tema “Violência em contexto Escolar”. 

Todo o processo se iniciou em Setembro, com a inscrição da Escola e posteriormente em 
Novembro com a constituição da Comissão Eleitoral, constituída pelo Professor responsável, 
José Belo, pelos Professores José Carlos Pires de Lima e Valdemar Barros e ainda pelo nosso 
colega da turma F do nono ano, Henrique Correia. 

Como já tinha ocorrido no ano anterior, os Directores de Turma foram convidados a trabalhar 
o Tema, utilizando para isso algumas aulas de Formação Cívica. 

O Tema deste ano era muito motivador e estava na ordem do dia, pelo que foi relativamente 
fácil cativar os alunos para realizar pesquisa, organizar trabalhos e discutir o tema em diversos 
contextos. 

Felizmente, após todo o trabalho realizado, chegamos à conclusão que a nossa Escola é muito 
calma e organizada, sendo raros os episódios de violência de qualquer dos tipos. 

Chegados a Janeiro, com cinco listas inscritas iniciou-se o período de campanha eleitoral, entre 
os dias 12 e 19 de Janeiro.  

A campanha decorreu dentro da normalidade, com cartazes afixados, entrega de “flyers”, 
micro sessões de esclarecimento e sobretudo muita participação e alegria. 

Chegados a dia 20 de Janeiro, eleições: 



 

 

 

 



No final do dia, após encerramento da urna, foi feita a contagem dos votos estando presentes 
os membros da mesa eleitoral, o professor responsável e um representante de cada uma das 
cinco listas concorrentes. 

Os resultados apurados foram os seguintes:  

Número de eleitores inscritos: 703 

Número de votantes: 487 

Número de votos brancos: 0 

Número de votos nulos: 13 

Número de votos obtidos por cada lista:  

Lista A:   53   Nº de mandatos obtidos (método d´hont): 6 

Lista B:   48   Nº de mandatos obtidos(método d´hont):  6 

Lista C:   98   Nº de mandatos obtidos: (método d´hont): 8 

Lista D: 254                                     Nº de mandatos obtidos(método d´hont): 10 

Lista E:   21                                      Nº de mandatos obtidos(método d´hont): 2 

 

No dia seguinte, 21 de Janeiro, realizou-se a sessão escolar, que foi muito participada tendo 
sido eleitos os alunos/deputados à Sessão Distrital, forma também escolhidas as 
recomendações da nossa Escola: 

 

1. Desenvolver actividades, na Escola e no meio envolvente, que envolvam toda a comunidade, 
de modo a reforçar os níveis de conhecimento e os laços de companheirismo e parceria. 

2. Implementação, na Escola, de uma rede interna de segurança com auxiliares de educação, 
professores e os alunos organizados em tutorias (padrinhos), entre ciclos de ensino. 

3. Realização de campanhas de sensibilização, debates/palestras, sobre o tema da violência. 

4.Criação de um blog, coordenado por um Psicólogo e organização de um gabinete de gestão 
de conflitos na Escola. 

 

 

 

 



Os alunos eleitos para representar a nossa Escola foram:  

 

ANA CAROLINA ROMANO  9ºA   

DIOGO BORGES FERREIRA 8º A 

DIANA PINHO  (Jornalista)  8º G 

 

No dia 24 de Janeiro, decorreu na nossa Escola um Debate do Programa Parlamento dos 
Jovens, esteve presente o Sr Deputado Dr José Eduardo Martins, do Grupo Parlamentar do 
PSD. 

 

 

 

 

No dia 14 de Março, realizou-se a Sessão Distrital de Viana do Castelo,  no auditório 
da Associação Industrial do Minho. A Sessão foi presidida pelo senhor Deputado Abel 
Batista do grupo Parlamentar do CDS-PP. 

Aqui estão os nossos Deputados e a nossa Jornalista 



 

 

No final desta Sessão, foram votadas as quatro Recomendações do círculo eleitoral de Viana 
do Castelo, para a Sessão Nacional: 

 
1. Criar um grupo de alunos, devidamente identificado, cuja função é reportar as situações de 
violência, que são posteriormente encaminhadas para técnicos especializados.  
 
2. Implementar medidas financeiras, económicas e a nível de recursos humanos para que 
programas de combate à violência e à exclusão social sejam realmente concretizados e 
obtenham bons resultados.  

 
3. Criar o projecto STOP (Sem Temer, Ouvir e Proteger) desenvolvendo actividades (como 
jogos, palestras, dramatizações, concursos, um blog, uma caixa de sugestões/desabafos, um 
dia alusivo à violência em meio escolar, entre outros…) em que toda a comunidade educativa 
participe.  
 
4. Disponibilizar acompanhamento educacional, social e psicológico, em gabinetes de apoio, 
para as vítimas e os agressores serem acompanhados com a ajuda de profissionais 
especializados.  
 
 
 
Foram também eleitos os 8 Deputados e 4 Jornalistas do nosso Círculo Eleitoral para a Sessão 
Nacional:: 
 



     Deputados               Jornalista 
Escola EB 2,3 de Viana do castelo: Diogo Ferreira e Ana Carolina Romano.     Diana Pinho 
Escola EB 2,3 de Carteado Mena: Eduardo Carneiro e Ana Patrícia Vicente     Sara Moreira 
Escola EB 2,3/S de Monte da Ola: João Oliveira Passos e Gabriela Sampaio.     Mónica Sá 
Escola EB 2,3/S de Barroselas: Marta Neves e Sandra Rodrigues.      Ana Martins 
 
Como Porta-voz do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, foi aleito o Deputado Diogo Ferreira, 
da Escola EB 2,3 Viana do Castelo. 
 
Finalmente lá chegou o dia 2 de Maio, e ainda de noite lá nos encontramos à porta da nossa 
Escola para iniciarmos a viagem até Lisboa, passando ainda por Braga para apanhar os 
Deputados e Professores desse Circulo Eleitoral. 
 
Chegamos ao início da tarde à Assembleia da Republica e antes de entrar tiramos uma foto   
 

 

Depois de respeitadas todas as formalidades de entrada da Assembleia da Republica, lá nos 

dirigimos para a 1ª Comissão Parlamentar, juntamente com os Deputados dos Círculos de Beja, 

Europa, Santarém, Castelo Branco e Porto. A dirigir os trabalhos estavam as Deputadas Helena 

Rebelo do PSD e Heloísa Apolónia do PEV.  



 

 

Às 15h30, os Jornalista fizeram uma visita guiada ao magnífico Palácio de S Bento. Essa visita 
foi comandada por uma Técnica do Centro de apoio ao Cidadão/Relações Públicas. 



 

 

Pelas 16h00 foi servido um lanche nos Claustros e de seguida na Sala do Senado, decorreu um 
magnífico concerto com: “Os Pequenos Violinos da Metropolitana” 

 



  

No final do espectáculo, foi servido o jantar, de novo nos Claustros do Palácio e antes de 
sairmos para passar a noite no INATEL de Oeiras, recebemos os documentos com todas as 
medidas aprovadas nas quatro Comissões Parlamentares que reuniram durante a tarde, para 
preparar o debate que acontecerá na Sessão Plenária do dia seguinte. 

No dia 3 de Maio, voltámos à Assembleia da Republica logo pela manhã para se iniciar a Sessão 
Plenária 



 

 

 

Às 13h00,foi interrompida a Sessão para o almoço nos Claustros e de seguida foram 
retomados os trabalhos que terminaram pelas 16h00, com a aprovação das Recomendações 
discutidas na Sessão: 



 

A encerrar a Sessão, o Presidente da Comissão de Educação e Ciência fez um emocionado 
discurso de despedida que, foi sendo interrompido por grandes e espontâneas salvas de 
palmas.  

Ao final da tarde lá voltamos às nossas casas, com a sensação de dever cumprido e felizes por 
termos participado neste evento inesquecível. 

 

Até para o ano! 

Viana do Castelo, 9 de Junho de 2011 

Diana Pinho 

(Escola EB 2,3 de Viana do Castelo) 

 

  

 


