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Nota de Imprensa 

 

Durante o dia de ontem, 24 de fevereiro, realizou-se, na cidade da Horta, na sede da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o parlamento do ensino secundário, 

onde os “deputados” debateram e expuseram medidas sobre o “Ensino público e privado: 

que desafios?”. 

Após a apresentação dos projetos de resolução de cada escola, procedeu-se ao apuramento 

do projeto base na generalidade, tendo sido aprovado o projeto da ES Vitorino Nemésio. O 

projeto tinha como medidas, a diminuição do número de alunos por turma, de modo a 

melhorar o aproveitamento escolar dos alunos, uma maior beneficiação da escola, em 

termos de equipamento informático e a promoção de fóruns com associações de 

professores e pais do ensino público e privado. Após o debate os jovens “deputados” 

procederam a algumas alterações e ao aditamento de algumas das medidas aprovadas. 

Nesta sessão do ensino secundário, foram eleitas como representantes da região, para 

estarem presentes na sessão do parlamento dos jovens na Assembleia da República, a 

EB2,3/S de Vila Franca do Campo, com as alunas Maria Bicudo e Mariana Salema; a ES da 

Lagoa com os alunos Marco Campos e Júlio Oliveira; a ES Vitorino Nemésio, com Vitória 

Amaral e Gonçalo Vieira; a EB 2,3/S Mouzinho da Silveira com a aluna Francisca Sousa e o 

aluno Victor Rocha; e a ES Antero de Quental com Isabel Oliveira e André Góis.  

Como porta-voz das escolas, foi eleito o aluno Júlio Oliveira da ES da Lagoa. 

O tema proposto para o próximo Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário, que irá 

realizar-se em 2016, foi “Saúde Pública e Privada: que desafios?”, proposto pela ES 

Domingos Rebelo. 
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