
Ida à Assembleia da república  

 

No dia 10 de maio de 2017, na Assembleia da República, decorreu a iniciativa “Carta Aberta das 

Crianças e dos Jovens”, onde foi lida uma carta com ações para melhorar Portugal e o Mundo. Algumas 

turmas do 2º e 3º Ciclos enviaram propostas, que foram o contributo da nossa escola para a Carta Aberta.  

Todos os partidos estavam presentes: CDS-PP; PSD; PS; PAN; PCP; Os Verdes; Bloco de Esquerda.  

Quatro palavras essenciais, que resultaram das conversas com alguns deputados, foram: Pensar; 

Cuidar; Unir; Agir. 

Muitas crianças, dos 8 aos 15 anos, fizeram discursos sobre como o Mundo está e não é por sermos 

crianças que nos preocupamos menos do que os adultos. Durante o encontro que tivemos foram contadas 

algumas histórias, sendo que quero partilhar convosco duas delas.  

Uma delas foi a do pedregulho. Um professor levou um jarro transparente para uma sala e pôs lá um 

pedregulho e perguntou se ainda cabiam lá mais coisas; os alunos disseram que não, mas o professor colocou 

dentro do jarro pedrinhas médias e pequenas e ainda areia; novamente perguntou aos alunos se cabia algo 

mais e estes disseram outra vez que não, mas o professor ainda conseguiu pôr água. A conclusão é que 

mesmo quando parece que já não há espaço para mais nada, há sempre algo a fazer.  

A outra história foi a da gotinha de água e da pomba. Estava a haver um grande incêndio e uma 

pomba levou uma gota de água para ajudar a apagar o mesmo; ao que uma ovelha perguntou-lhe “o que 

estás a fazer? Isso não serve de nada”, mas a pomba respondeu-lhe que “mais vale a pena contribuir com 

pouco do que com nada”. Esta ideia da pomba deve orientar-nos nas nossas ações.  

Concluindo, participar nesta iniciativa foi, para mim, uma boa experiência e a história da gota de água 

é, na minha opinião, muito importante, pois se todos tivermos a coragem da pomba acabamos por fazer a 

diferença. Espero que, para o ano, a nossa escola seja novamente convidada a participar e que um maior 

número de alunos do Centro Helen Keller possa representar a nossa escola.  

 

Leonor Oliveira e Costa 6ºD 


