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Parlamento dos Jovens - Deputados do Crato integraram o círculo eleitoral de Portalegre na 

Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, na Assembleia da República Portuguesa, em 

Lisboa!!!!! 

 

 

 

Estamos todos de Parabéns!!!! E isso acontece porque alguns alunos da nossa escola decidiram 

participar num projeto chamado “Parlamento dos Jovens”, coordenado pelas professoras 

Isabel Correia e Clotilde Soares. Este Projeto tem várias fases e, na fase de escola, os alunos 

puderam discutir e aprender noções de conteúdo e de aplicação, bem como de legislação e de 

princípios e fundamentos, sobre o tema “Igualdade de género”, com a ajuda das professoras e 

de convidados (deputado nacional e juíza do tribunal de família). Assim apresentaram 

propostas de medidas a implementar que contribuíssem para a concretização cada vez mais 

plena do princípio que serviu de tema edição de este ano. Após discutir as medidas e articular 

um Projeto de Recomendação que representasse a vontade maioritária da nossa escola, foram 

eleitos os nossos alunos Lucas Godinho, Rodrigo Bragança, Maria Sommer e José Bento para 

levar a discussão o nosso Projeto de Recomendação na fase distrital, em Portalegre, o que 

ocorreu na passada 2ª feira, dia 19 de fevereiro. Em resultado do seu bom desempenho 

passaram à fase seguinte. Agora, no mês de abril, a delegação da Escola do Crato estará 

presente no Parlamento da República Portuguesa, em Lisboa, para aí, juntamente com as 

outras duas escolas do distrito de Portalegre (Escola de Vila Boim e Escola Mouzinho da 

Silveira), defender o Projeto de Recomendação do nosso distrito.  

O grupo e as professoras irão continuar a trabalhar em prol de um bom desempenho na fase 

Nacional, mas são já merecedores do nosso agradecimento muito especial. É ainda de realçar 

que o envolvimento neste projeto prova que os bons exercícios de cidadania também 

começam na escola… 

Crato, 21 de fevereiro de 2018 

 

______________________ 

A Diretora 
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 Criar aqui uma hiperligação para abrir o Projeto de Recomendação da 

nossa escola que vai também em anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


