Escola Básica de Colmeias debate a igualdade de
género na assembleia da Republica

No âmbito do projeto “Parlamento dos Jovens”, alguns alunos da
Escola Básica Integrada de Colmeias remaram ate à capital para debater
a igualdade de géneros.

No presente ano letivo, os
alunos da Escola De colmeias,
aceitaram mais uma vez o desafio e
começaram a trabalhar neste
projeto.
Começamos com sessões
escolares onde debatemos as
medidas propostas por cada grupo.
Selecionamos
as
melhores
propostas e rumamos com as
mesmas até à faze regional que se
veio a realizar no dia 19 de fevereiro,
no Teatro Stephens (Marinha
Grande- Leiria)
. Escolhemos
também, nas sessões escolares,
quem nos iria representar na
próxima faze (regional): Mariana
Ferreira,
Ana
Maria
Marto,
Margarida Fonseca e Maria Helena
Costa.
Maria Costa, uma das nossas
deputadas, foi a concurso e com
esforço, obteve o cargo de
presidente de mesa da sessão
distrital.

Na faze regional, onde
pertenciam escolas de vários pontos
do concelho como por ex: Marinha
Grande, Leiria, Caldas da Rainha,
Benedita…
Debatemos, juntamento com
outras escolas, medidas que
achamos favoráveis ao combate da
desigualdade. Foram a votação e
levamo-las ate Lisboa à Assembleia
da Republica. A Representar estas
medidas foram quatro escolas:
Escola
Basica
Integrada
de
Colmeias, Escola Basica d. João II,
Escola Nª Sra. De Fatima e Escola
Prof. Alberto Nery Capucho.

Chegada a Lisboa…
Partimos para a assembleia
no dia 16 de abril e ficamos ate 17
do mesmo. Dois pequenos dias em
que muito se trabalhou.

Juntamos as medidas de
Norte a Sul do país e das ilhas e
votamos, debatemos, alteramos,
fundimos medidas para chegar ao
resultado que pretendíamos.
Tivemos
também
oportunidade de falar com políticos
e questionar-lhes algo à nossa
escolha.
Assistimos
a
uma
conferencia de impressão com o
ministro da ciência e da cultura onde
houve abertura para questões
diversas.

Dois dias bem passados onde o
espaço para trabalhar e aprender foi
mutuo.

