Violência doméstica e no namoro em debate.
Os alunos da Escola Secundária Viriato, participantes no projeto
Parlamento dos Jovens, debateram o tema “Violência doméstica e no
namoro”, na presença da Deputada Lúcia Araújo Silva, no dia 13 de
janeiro de 2020. Iniciou-se, assim, o processo eleitoral que elegeu dois
deputados efetivos e um suplente às sessões distritais do Ensino Básico e
do Ensino Secundário.
A representar a Escola Secundária Viriato, na sessão distrital do Ensino
Secundário, realizada no passado dia 3 de março no Instituto Politécnico
de Viseu, estiveram os deputados: Patrícia Isabel Figueiredo

Fernandes, Nº 17; José Sena Cabral dos Santos, Nº 11 e Rúben
Miguel Santos Soares, Nº 21, alunos pertencentes ao 11º B.
Após esta eleição, o tema foi nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, tendo a docente Filomena Pires
orientado os trabalhos da turma, no sentido dos discentes escolherem três medidas que pudessem ajudar a
minorar este problema. O conjunto dessas três medidas originou o Projeto de Recomendação da Escola
Secundária de Viriato.
A Sessão Distrital teve o seu início com um período de resposta a questões
colocadas à Deputada Carla Borges, seguindo-se, posteriormente, a
discussão dos diferentes projetos de recomendação, apresentados pelos
deputados de cada uma das 26 escolas presentes. Após votação, foi
selecionado o da Escola Profissional de Torredeita. Foi o projeto desta
escola que serviu de base ao debate da tarde, com o objetivo de
reformular/encontrar as medidas mais efetivas de combate à violência
doméstica e no namoro e que representará o Círculo de Viseu na sessão
nacional. As intervenções feitas pelos elementos das diferentes escolas
foram bastante pertinentes, prevaleceu o espírito de cidadania e sentido
crítico, contribuindo positivamente para o tema em discussão.
Já na reta final dos trabalhos, elegeram-se as três escolas que participarão
na fase nacional. Foram elas a Escola Secundária de Nelas, a Escola Secundária de Mangualde e a Escola
Profissional Mariana Seixas. Posteriormente foi, ainda, votado o tema do Parlamento dos Jovens do próximo
ano letivo, tendo reunido maior consenso: O Sistema de Ensino.
Neste Projeto do Parlamento dos Jovens, os deputados da Escola Secundária de Viriato não conseguiram
ultrapassar a fase distrital. Deve, no entanto, elogiar-se
o empenho e a disponibilidade revelada pela docente
Filomena Pires e pelos elementos da lista B, ao longo
de todo este processo. Com o lema: Se é violento, não
é amor, a turma do 11º B, sob a orientação da
professora de Cidadania e Desenvolvimento, abordou,
de forma assertiva e crítica, este problema,
infelizmente tão presente na nossa sociedade atual.
Parabéns a estes jovens pelo seu envolvimento.

