Parlamento dos Jovens 2016/2017
No passado dia 21 de março de 2017 realizou-se no Cartaxo a Sessão Distrital do Parlamento
dos Jovens. Na abertura da sessão Distrital estiveram presentes o Delegado Regional de
Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Francisco Neves; o Deputado da Assembleia da República,
Hugo Costa; a Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPDJ, Eduarda Marques e o
Presidente da Câmara Municipal de Cartaxo, Pedro Ribeiro. A nossa escola esteve
excelentemente representada, quer pela equipa Catarina Chambel, Guilherme Mendes,
Madalena Jesus e Diogo Saraiva, quer pelo Vice-Presidente da mesa da Sessão Distrital Pedro
Sousa.
Todos eles estão de parabéns pela dignidade com que se pautaram na defesa das suas
opiniões, usando sempre de lisura e retidão. Mesmo vendo as “manobras de bastidores” em
que tudo valia, menos a defesa do mérito e da verdade, os nossos alunos nunca perderam o
Norte e os seus verdadeiros valores de cidadania.
Lamentavelmente um projeto que tem subjacente, Educar para a cidadania, estimulando o
gosto pela participação cívica e política; Promover o debate democrático, o respeito pela
diversidade de opiniões e pelas regras de formação as decisões; em nada primou a sessão
distrital por estes objetivos. Assistiu-se a estratégias previamente combinados e à “selvajaria”
estimulada e alimentada pelos adultos de que “para se atingir os fins não há que olhar aos
meios”.
Os nossos alunos apesar do “choque frontal” com uma realidade que não estavam à espera, e
da desilusão, nunca cederam e mantiveram a verticalidade de carácter.
Para mim enquanto professora coordenadora deste projeto na escola foi um orgulho trabalhar
com estes jovens. À Catarina, ao Diogo, ao Guilherme, à Madalena e ao Pedro um grande bem
hajam e muito obrigada por me recordarem que são jovens como vós que dignificam a minha
profissão, ser PROFESSORA!

