Como já havia sido noticiado, a escola D. Sancho II foi umas das eleitas, juntamente com a
escola Morgado de Mateus, de Vila Real e Miguel Torga de Sabrosa, para representar o
distrito na sessão nacional na Assembleia da República, no âmbito do Parlamento dos
Jovens.
A representar a nossa escola estiveram, no papel de deputados, os alunos Gonçalo Ferreira e
António Reis do 9º E e no papel de jornalista, a aluna Francisca Pereira do 9º C.
Assim, no passado dia 16 de abril, este grupo, acompanhados da professora Maria Rosário
Sousa, partiu rumo a Lisboa com o objetivo de apresentar, defender e votar as medidas de
promoção da Igualdade de Género.
Quando todos os distritos chegaram e tudo já estava pronto, os alunos que iam como
deputados seguiram para as comissões onde discutiram e melhoraram as medidas
apresentadas por cada distrito. Entretanto, os alunos que estavam como jornalistas e os
professores tiveram uma visita guiada pelo Palácio de São Bento.
Depois das comissões e da visita guiada os presentes reuniram – se para porem os colegas a
par do que acontecia nas comissões e para tomar um pequeno lanche.
De seguida, os deputados voltaram para a sua comissão juntamente com os jornalistas para
estes tirarem algumas fotos.
Seguidamente foram levados para uma sala onde um coro foi apresentar alguns dos seus
trabalhos.
Quando o concerto terminou, todos foram levados para jantar e, posteriormente
encaminharam-se para o Inatel Oeiras onde pernoitaram.
No dia 17 de abril, logo pela manhã, regressaram à Assembleia onde, durante o período da
manhã, foram colocadas aos deputados de cada partido, perguntas acerca das situações que
o nosso país está a viver.
De seguida, foi a altura de aprovar ou de eliminar as medidas apresentadas por cada
comissão. Depois de estar tudo decidido os deputados deram a sua opinião em relação a
este fim-de-semana. Todos foram unânimes em considerar que tudo tinha sido
extremamente positivo.
A meu ver, foi uma experiência incrível, pois conseguimos conhecer novas pessoas e as suas
ideias acerca do tema em debate e acima de tudo conseguimos trabalhar unidos com o
propósito de um dia estas nossas propostas poderem vir a melhorar a nossa sociedade.
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