
 

 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MANUEL FERNANDES NA SESSÃO DISTRITAL DO 

PARLAMENTO DOS JOVENS (ENSINO SECUNDÁRIO) 

 

 No dia dez de março de 2015, decorreu, na Sala da Assembleia Municipal de 

Santarém, a Sessão Distrital referente ao presente ano letivo do Programa Parlamento 

dos Jovens. Para o Ensino Secundário, o tema de debate proposto foi “Ensino público 

e privado: que desafios?”. 

 Esta Sessão contou com a participação de onze escolas do distrito, sendo que 

das mesmas faziam parte cinquenta e cinco deputados, quarenta e quatro dos quais 

efetivos, e os restantes onze, suplentes. A Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes foi 

representada por quatro deputados efetivos (João Pedro Silva, Patrícia Isabel Catarino, 

Filipe André Varino e Maria Margarida Martins), um deputado suplente (Cláudio Miguel 

Garrinhas), e um jornalista (Helena Sofia Costa). Os alunos foram acompanhados pelas 

professoras Maria Irene Almeida e Cláudia Nascimento. 

 A fase distrital deste Programa, em Santarém, contou com algumas presenças 

com motivo de realce, nomeadamente: o Dr. Nuno Serra (Deputado da Assembleia da 

República pelo Partido Social Democrata), a Dra. Inês Barroso (Vereadora na Câmara 

Municipal de Santarém), a Dra. Manuela Faria (Subdiretora da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares) e a Dra. Eduarda Marques (Diretora Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude). 

 Os quatro convidados começaram por fazer uma breve introdução, dirigindo-se 

diretamente aos jovens presentes. É de realçar, que em unanimidade, os mesmos 

fizeram referência à responsabilidade que as novas gerações têm perante o futuro do 

País e do Mundo. «Os jovens são o futuro do País, pelo que é importante que estes 

estejam, o melhor preparados possível», referiu o Deputado Nuno Serra. «A 

participação cívica dos jovens é indispensável», acrescentou a Dra. Inês Barroso. «Os 

jovens não podem desistir do futuro do País, pois são a Geração crucial para a 

mudança», afirmou ainda a Dra. Manuela Faria. E por último, «Os jovens devem ter um 

papel mais interventivo na sociedade, pois atravessam um momento de escolhas. 

Devem experimentar o processo democrático e conviver com o Outro, para que não se 

deixem instrumentalizar, optando então conscientemente», rematou a Dra. Eduarda 

Marques. 

 Terminadas as intervenções iniciais, foi então constituída a Mesa, presidida pela 

aluna Beatriz Nogueira (da Escola Básica e Secundária Dra. Maria Judite Serrão de 

Andrade). A Presidente começou por explicar de forma sucinta o Programa Parlamento 

dos Jovens, e posteriormente, cada uma das escolas envolvidas, teve a oportunidade 

de questionar o Dr. Nuno Serra. 

 Ao longo do seu discurso, o Deputado do P.S.D. fez referência ao papel de 

relevância que o Estado e o Governo têm no setor da Educação, bem como à 

importância que a mesma tem no futuro das novas gerações. «O governo tem obrigação 

de salvaguardar as gerações futuras», começou por referir. «Ambicionamos um bom 

ensino, quer no setor público, quer no setor privado. Hoje em dia, devemos escolher as 



escolas de acordo com a sua qualidade, e esta deriva de variados fatores» acrescentou. 

Nuno Serra findou o seu discurso, afirmando: «Tenho dúvidas em como se pode 

elaborar um Ranking que espelhe a realidade das escolas. O ensino deve preparar um 

jovem para a vida, logo o importante não são apenas as notas.» 

 Terminado o discurso, este deu lugar ao debate. Foram então apresentadas as 

medidas de cada uma das escolas envolvidas, sendo que as mesmas dispunham de 

apenas cinco minutos para as poder explicitar e interpelar as restantes escolas, no 

nosso caso, o Centro de Estudos de Fátima. Os deputados, João Pedro Silva e Patrícia 

Isabel Catarino, apresentaram as medidas representadas pela nossa escola, não tendo 

sido interpelados por nenhum dos restantes estabelecimentos de ensino. Esta não 

interpelação tem um caráter positivo, na medida em que as medidas estariam bem 

estruturadas, mas também e simultaneamente, um caráter negativo, pois desta forma, 

a escola não teve oportunidade de sustentar o seu ponto de vista. 

 Apresentadas e explicitadas as medidas, estavam estabelecidas as condições 

para a eleição do melhor Projeto de Recomendação. O Colégio de São Miguel de Fátima 

recolheu o maior número de votos dos deputados efetivos, tendo sido então sobre o seu 

Projeto de Recomendação que o debate da Sessão da tarde incidiu. A primeira medida 

coincidia com «criar uma rede plural de serviço público de educação que responda às 

necessidades de uma sociedade cada vez mais pluralista e diversificada». A segunda: 

«garantir a todos os encarregados de educação a liberdade de escolha do projeto 

educativo sem constrangimentos de ordem geográfica ou de qualquer outra natureza». 

E a terceira e última medida: «Criar um sistema eficaz de monitorização e fiscalização 

da qualidade desta rede». 

 O almoço teve lugar na Escola Secundária de Sá da Bandeira, em Santarém, 

onde a relação entre elementos de diferentes escolas se estreitou. O convívio foi 

promovido e nasceram novas amizades para o futuro. 

 Na Sessão da tarde, as onze escolas foram divididas de forma aleatória em três 

grupos, dois deles constituídos por quatro escolas, e um terceiro englobando apenas 

três. A Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes constituiu o terceiro grupo (Grupo C), 

juntamente com o Centro de Estudos de Fátima e a Escola Secundária Maria Lamas, 

de Torres Novas. O objetivo da formação dos grupos era chegar a uma proposta final 

de aprovação de medidas. Para tal, era necessário eliminar e editar medidas do Projeto 

de Recomendação eleito, e por outro lado, propor o aditamento de novas medidas. Cada 

grupo dispunha de cerca de trinta minutos para o efeito. 

 Após algum debate entre os deputados, o grupo chegou então a uma conclusão 

de alterações. Por unanimidade, foi proposta a eliminação da segunda medida 

pertencente ao Projeto de Recomendação. Foi sugerido ainda que se procedesse a dois 

aditamentos. O primeiro coincidia a com a medida número três do Centro de Estudos 

de Fátima «Diminuição do número de alunos por turma (entre 20 e 25)», e o segundo 

correspondia à medida número três da nossa escola «Criação de legislação que altere 

o modo de colocação dos alunos na escola pública». Por último, foi proposto que se 

editasse a primeira medida do Projeto de Recomendação. Para dar voz às conclusões 

do grupo C, foi eleita como sua Porta-Voz a Deputada Patrícia Ribeiro, aluna da Escola 

Secundária Maria Lamas. 

 Após o confronto de sugestões dos três grupos, e com algumas dificuldades 

durante a discussão, procedeu-se então à votação para aprovação das medidas 

representativas do Distrito de Santarém na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. 



Por sugestão dos três grupos, foi eliminada a medida número dois do Projeto de 

Recomendação do Colégio de São Miguel. Com a maioria dos votos a favor, foi aditada 

a medida número um da Escola Secundária c/ 3º ciclo do Entroncamento 

«Implementação de projetos escolares sustentados em elevados padrões de eficácia e 

direcionados para os princípios e expetativas de todos os que pertencem e integram a 

comunidade educativa» e ainda a media número três (com ligeira alteração) do Centro 

de Estudos de Fátima «Diminuição do número de alunos por turma (mínimo 15/máximo 

25)». Por último, foi proposto e aprovado que se editasse a medida número três do 

Projeto de Recomendação eleito, passando esta a ser escrita como «Criação de um 

sistema eficaz de monitorização e fiscalização da qualidade desta nova rede de ensino, 

de modo a criar a homogeneidade nos critérios de avaliação para evitar injustiças». 

Assim, a medida número um do mesmo Projeto não sofreu qualquer alteração, 

e o Distrito de Santarém vai ser representado por quatro medidas aprovadas. 

Após uma votação, a 1ª escola efetiva a representar o distrito é o Colégio de São 

Miguel, a 2ª efetiva é a Escola Secundária c/ 3º ciclo do Entroncamento, a 1ª Suplente 

é a Escola Básica e Secundária Mestre Martins Correia e a 2ª Suplente é a Escola 

Secundária Maria Lamas. Foi eleita como Porta-Voz do Distrito, a Deputada Inês 

Gonçalves, aluna do Colégio de São Miguel, com 25 votos a favor, em 44 possíveis. 

Quanto ao tema escolhido para o próximo ano letivo, este coincide com a 

“Igualdade de Géneros”, proposto pela nossa escola. 

Assim terminou a Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens, e apesar de a 

nossa escola não ter sido eleita para representar o distrito, não se podia exigir mais 

esforço e dedicação por parte dos nossos deputados. Assim sendo, a comunidade da 

Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes deve estar orgulhosa dos seus alunos, pois 

estes mais uma vez deram provas de que estão a percorrer o caminho certo para um 

futuro melhor. 
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