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ALUNOS DEBATEM AS
FAKE NEWS NA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Escola Secundária Raúl Proença

Escola Secundária Raúl Proença
no Parlamento dos Jovens
Reportagem

Nesta edição:
Alunos da Raúl na sessão distrital – 2
Alunos representam o distrito de Leiria na Sessão
Nacional – 2
Recomendação final à AR - 3

Margarida Faustino 9.ºA
Escola Secundária Raúl Proença
Círculo Eleitoral de Leiria

A experiência que todos os que participam no “Parlamento dos Jovens” gostariam de ter. Num ano em que a proposta
era o estudo das Fake News, os alunos da Escola Secundária Raúl Proença, de Caldas da Rainha, foram eleitos para integrar a
delegação do distrito de Leiria e ser uma voz ativa na Sessão Nacional. Pelo meio, histórias, aventuras e amizades ficarão para
sempre na nossa memória.
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Jovens debatem as Fake News - que
estratégias para combater a
desinformação?
No presente ano letivo, o professor de Cidadania e
Desenvolvimento colocou-nos o desafio de participarmos no
projeto Parlamento dos Jovens, sendo o tema "Fake News - Que
Estratégias para Combater a Desinformação?".
Nas aulas de Cidadania e
Desenvolvimento analisámos o
tema, debatemos quais seriam
as melhores estratégias para
combater a desinformação e os
vários grupos de trabalho
apresentaram
as
suas
propostas.
Procedeu-se
à
votação das medidas e
elegemos
os
nossos
representantes para participar
na Sessão Distrital do programa
Parlamento dos Jovens.

De entre muitos
participantes,
a
presença dos alunos da
Escola Secundária Raúl
Proença foi garantida
através da seleção na
Sessão
Distrital,
conjuntamente
com
outros
seis
jovens
deputados de escolas do
distrito de Leiria.
No dia 9 de maio, já não seríamos a Escola Secundária Raúl
Proença, mas sim o círculo de Leiria e viajámos rumo a Lisboa. Na
viagem começámos a estabelecer novos contactos com os
representantes de outros círculos eleitorais e, passadas cerca de
duas horas, chegámos à Assembleia da República. À nossa chegada,
fomos recebidos com um lanche e em seguida fomos separados de
acordo com as nossas funções: deputados ou jornalistas.

As medidas propostas foram levadas, pelos nossos deputados,
José Miguel Marques, Duarte Fernandes e Margarida Faustino, à
Sessão Distrital que
decorreu no dia 22
de março, na Casa da
Cultura - Teatro
Stephensna Marinha
Grande.

Durante este dia, os alunos estabeleceram contactos com os
outros participantes, conheceram colegas de outras escolas com
quem tiveram a
oportunidade de
falar,
trocar
impressões,
pontos de vista
e, sobretudo, a
oportunidade de
ganhar
experiência
e
conhecimento
necessário para
a
próxima
sessão.
Foram discutidas as propostas de cada escola participante,
procurando chegar-se ao texto final do projeto de recomendação do
círculo de Leiria, a ser apresentado na Sessão Nacional.

Os deputados foram divididos em Comissões Parlamentares e
postos à prova com debates e aprovações dos projetos de
Recomendação.
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Já os jornalistas foram conduzidos numa visita guiada ao
edifício da Assembleia da República, na qual tivemos a
oportunidade de conhecer um pouco da história e funções da nossa
Casa da Democracia. Desfrutámos da liberdade para tirar
fotografias e registar alguns momentos das Comissões
Parlamentares.

Ao final de um longo dia, usufruímos de um momento musical
com a Lisbon Film Orquestra, proporcionando uma viagem ao
mundo mágico da Disney que permitiu relaxar de um dia intenso e
cheio de novas experiências.

O dia 10 decorreu na
Assembleia da República,
dando-se a possibilidade
aos jornalistas de terem
autonomia para fotografar
e usufruir do espaço e os
deputados
foram
conduzidos à sala do
Senado, onde decorreram
os trabalhos
desse dia. Na sessão de abertura tivemos o privilégio de contar
com a presença do Presidente da Assembleia da República, Dr.
Augusto Santos Silva, que abriu a sessão, e ouvir o Ministro da
Educação, Dr. João Costa e a Vice-Presidente da Comissão de
Educação e Ciência, a deputada Carla Castro. Após uma sequência
de perguntas e respostas aos deputados, os jornalistas tiveram
oportunidade de fazerem uma entrevista aos mesmos. No
Senado, os deputados continuaram a discutir as propostas para o

projeto final de recomendação. No final dos trabalhos foram
selecionadas sete medidas que os deputados à Sessão Nacional do
Parlamento dos Jovens, Ensino Básico (2022), recomendam à
Assembleia da República para a sua adoção, a saber:
1. Manter sempre o serviço público de informação, garantindo,
pelo menos, uma rádio, um canal de televisão e uma página
digital, promovidos pelo Estado, com o objetivo de clarificar e
identificar as fake news;
2. Promover ações de sensibilização junto das escolas e da
população em geral, alertando para a existência de fake news e
para a necessidade de confirmação das fontes oficiais das
notícias. melhorando, assim, a literacia mediática, por parte do
observatório português de fake news; tal poderia incluir um mês
de sensibilização para a Cibersegurança;
3. Criação de um grupo de trabalho, composto por especialistas em
informática e em informação, que se dedique à criação de um
selo de fiabilidade, para fontes de informação confiável.
4. Atribuição de um símbolo de veracidade da informação de sites
confiáveis e de notícias credíveis, organizado por uma equipa de
profissionais multidisciplinares responsáveis por verificar as
fontes, em colaboração com o Centro Nacional de
Cibersegurança (CNCS);
5. Criação de série televisiva de animação para explicar às
crianças, de forma lúdica, como identificar as fake news;
6. Criar associações destinadas a pessoas que tenham visto o seu
nome envolvido em alguma fake news a que as pessoas possam
recorrer para Obter ajuda, apoio jurídico e informações;
7. Divulgação e melhoria do Site do Centro Nacional de
Cibersegurança (CNCS), de modo que os utilizadores possam
verificar conteúdos noticiosos, recorrendo a entidades difusoras
de notícias na Internet.

Foi um dia muito preenchido e exigente, mas tanto os
deputados como os jornalistas desempenharam as suas funções
com muito empenho. Foram feitas amizades, trocados números de
telefone, partilhados sorrisos e gargalhadas, e, sobretudo, sentimonos "mais crescidos" do que somos...
A título pessoal, espero viver, novamente, uma experiência
como esta, tanto eu, como os meus colegas esperamos poder
regressar, em breve, à Casa da Democracia.
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