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No fim do mês de novembro e início de dezembro foram feitas sessões de sensibilização
turma a turma do ensino básico, sobre a iniciativa Parlamento dos jovens.
Depois de devidamente divulgado o projecto, os alunos interessados inscreveram-se até
10 de dezembro de 2013 e formaram 3 listas: A, B e C. As listas A e C, constituíram -se
com alunos do 8º ano, e a listas B, com alunos do 7º ano.
Foi constituída a Comissão eleitoral composta pelas professoras Ana Pato
Catroga e Paula Maria Paiva, bem como por dois alunos do 8º ano, Gonçalo Lopes e
António Monteiro Esta comissão definiu as regras necessárias ao bom funcionamento
da campanha eleitoral que decorreu entre o dia treze e o dia quinze de janeiro de 2014.
O dia dezasseis foi o dia da reflexão eleitoral. A campanha eleitoral decorreu com
normalidade cívica, muita criatividade e dinamismo, envolvendo toda a comunidade
escolar. O Conselho Executivo disponibilizou 100 autocolantes e dois cartazes, em
tamanho A3, por cada lista.
As eleições decorreram entre as 8h30 horas e o meio-dia do dia dezassete de janeiro.
Foram muito disputadas e participadas, votaram 257 dos 237 alunos inscritos.
A lista A: 96 votos; a lista B obteve 55 votos, a lista C: 37 votos.
Contaram-se ainda 33 votos nulos e 16 votos brancos.
Foram eleitos todos os 23 deputados: da lista A dez; da lista B oito; da lista C cinco.
A sessão escolar decorreu no dia vinte e um de janeiro, entre as 8 horas e 30 minutos e
as 12 horas e 30 minutos. Da mesa faziam parte uma professora, Paula Paiva, a
presidente; e dois alunos do 8º ano, Gonçalo Lopes e António Monteiro,
respectivamente como vice-presidente e como secretário. A professora Paula Paiva deu
posse aos 23 deputados e, de imediato iniciou-se a sessão que decorreu como previsto
no regulamento com muita participação e entusiasmo. Os deputados fizeram diversas
negociações e a discussão foi profícua e interessante. No final, procedeu-se, por voto
secreto, à eleição dos deputados e foram eleitas: as alunas do 8º e 7º ano respetivamente
Marta Monteiro e Catarina Cardoso como deputadas efetivas e o aluno do 8º ano Pedro
Brazão Sousa como suplente. Após os alunos se terem candidatado para a mesa da
sessão distrital, por voto secreto elegeu-se a aluna Ana Marta Miraldo, do 8º ano.
O tema proposto para o próximo ano lectivo é: ”Violência dméstica”.
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