À
semelhança
de
anos
anteriores, a Escola Básica 2,3/S
Manuel Azevedo da Cunha participou
no Parlamentos dos Jovens. O tema em
debate para os alunos do ensino Básico
consistiu nas “Alterações Climáticas
salvar os oceanos”. Esta jornada
começou com a formação de uma lista
apenas: a Lista A, que iniciou a sua
campanha a 7 de janeiro de 2019.

debate pacífico e democrático que se
iniciou um dos momentos mais
esperados. O debate decorreu no hall
de entrada da escola, no dia 11 de
janeiro estando presentes alunos e
deputados da Lista. A preparação para
este dia exigiu muito esforço e
dedicação da parte dos discentes que,
de forma autónoma, conseguiram
garantiu a qualidade colocada no
debate e na apresentação das
propostas.
Foi neste dia que os cabeça de
lista apresentaram e debateram as
medidas em causa. Procedeu-se à
votação das listas a 15 de fevereiro, um

O debate do tema entre alunos,
a sua divulgação em cartazes e redes
sociais, demonstrou o empenho de
todos os membros integrantes da Lista
A bem como o interesse da comunidade
escolar,
tendo
contribuído
para
soluções ativas. Foi através de um

momento decisivo para os participantes.
O facto destes discentes estarem aptos
e preparados a debater qualquer tema,
levou a que os mesmos ganhassem por
maioria absoluta (74 votos) a Sessão
Escolar.
No dia 16 de janeiro, procedeuse à sessão escolar, o momento de pôr
à prova o projeto da lista vencedora.
Iniciada a sessão, sentiu-se euforia e
houve uma discussão amigável entre os
deputados no discurso de defesa das
suas ideias. Formou-se o projeto para a
próxima fase de forma a criar o melhor

projeto para a apresentação na sessão
regional.
Os
nossos
deputados
mostraram que estavam bastante
conscientes
da
importância
das
medidas e da ação. O candidato
proposto à presidência da mesa da
sessão regional, eleito na sessão
escolar foi a aluna Ana Silva do 8º ano.
Por fim, procedeu-se a sugestões de
tema proposto para a edição do próximo
ano: Racismo e Xenofobia.

Por: Ana Silva

