NOTÍCIAS DO PARLAMENTO DOS JOVENS – Encontro com o deputado Bruno Aragão
No passado dia 14 de dezembro, no âmbito do projeto “Parlamento dos Jovens”, tivemos o
grato prazer de contar com a presença na nossa escola do senhor deputado da Assembleia da
República, Professor Doutor Bruno Aragão, natural do nosso concelho de Oliveira de Azeméis.
Depois de ter assistido a um momento lúdico de dança dos alunos no átrio de entrada da
escola - fruto da campanha eleitoral que estava a decorrer para a Associação de Estudantes - o
deputado brincou dizendo que ainda bem que a campanha que os deputados da nação têm de
fazer não é dançar, pois senão iria perder.
Foi com esta boa disposição, com clareza e de forma bem interessante, que Bruno Aragão
conduziu a jovem plateia pelos meandros do funcionamento da Assembleia da República e
posteriormente pelo tema em debate este ano no projeto: “As fake news”.
Com base em imagens, notícias e uma comunicação eficaz, o ilustre palestrante levou os
alunos presentes a tomar consciência de como podemos ser manipulados e de como devemos
estar atentos e ter comportamentos preventivos relativamente à falsa informação.
Desta forma, os nossos aspirantes a deputados foram bem elucidados e motivados para o
assunto e, com certeza, proporão boas medidas para combater este flagelo que irão
apresentar ao Agrupamento para, em janeiro serem debatidas e propostas a eleição.
Com acompanhamento dos professores coordenadores, Pedro Santos, para o Ensino
Secundário e Cristina Correia, para o Ensino Básico, serão estes os próximos passos do projeto
em janeiro: campanha eleitoral, eleições e sessão escolar na qual serão eleitos os alunosdeputados, representantes do Agrupamento para levarem as nossas medidas à etapa da
sessão distrital.
Só podemos desejar bom trabalho a todos, tendo a convicção que estes assuntos, tão atuais e
impactantes, irão fazer a diferença na formação dos nossos alunos.
Os professores responsáveis.

