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O Caminho do PEJ na ESPL 
Eduarda Moreira (*) e Teresa Sousa (**) 

 
 

Desde que participámos pela primeira vez neste projecto (em Novembro de 2004) promovido pela 

Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens, nunca mais paramos. É uma 

actividade que, desde logo, nos fascinou pelas suas características únicas e tão enriquecedoras 

para os jovens alunos.  

O facto de a ESPL ter participado na XII Sessão de Selecção Nacional do PEJ, em Sines, com uma 

delegação de 10 alunos e se ter sagrado vencedora, tendo ido representar Portugal na Noruega, foi 

determinante para ficarmos ligados ao PEJ. 

Desde então temos construído um currículo extenso e meritório. Depois da primeira participação 

nacional e internacional, a nossa escola já esteve presente em mais 2 Sessões Regionais (Marco 

de Canaveses e Carvalhos), 3 Sessões Nacionais (Funchal - Ilha da Madeira, Sardoal e Évora), e 3 

Fóruns Internacionais (Guimarães – Portugal; Rotterdam - Holanda e Graz - Áustria). A participação 

na XXIV Sessão de Selecção Nacional em Évora, da qual saímos vitoriosos, levar-nos-á à 68ª 

Sessão Internacional em Zagreb, na Croácia, em Setembro deste ano. E não podemos esquecer 

que muitos dos alunos que nelas participaram fazem, agora, parte da grande família que é a 

APPEJ.  

Quanto ao PEJ Escola, projecto pioneiro no país, já realizámos 5 sessões. Começou por ser um 

caso inédito no país porque mais nenhuma Escola o fazia. À dúvida e receio iniciais, seguiu-se o 

aplauso e finalmente a certeza das mais-valias, do êxito e da paixão que a iniciativa envolve.  

Agora, e tomando o exemplo da ESPL, várias escolas estão a levar a cabo experiências 

semelhantes. E foi o trabalho desenvolvido nestes anos e a experiência arrecadada que serviu de 

base ao projecto EYP@School elaborado pela APPEJ e que foi apresentado em Novembro de 

2010 na Ucrânia.  

O PEJ é um projecto que proporciona aos nossos jovens experiências inolvidáveis. Eles aprendem 

coisas que não fazem parte do dia-a-dia da escola. O ritmo de trabalho numa sessão é inigualável 

e as mais-valias académicas, pedagógicas e sociais desta actividade são excepcionais.  
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A família Pejista da ESPL…  

 

 

    
 

 

 

    
 

 

    
  

 

3ª Geração de Pejistas 2008/09  
(Guimarães) 
 

1ª Geração de Pejistas 2004/05  
(Noruega) 

2ª Geração de Pejistas  2006/07 
(Madeira) 
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Fórum Internacional de Roterdão 

4ª Geração de Pejistas 2009/10  
(Marco de Canaveses) 

Viagem ao Parlamento 

Europeu em Bruxelas 
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6ª Geração de Pejistas 2010/11   
(Matosinhos) 
 

5ª Geração de Pejistas 2010/11  
 (Évora) 

Fórum Inter-regional de Graz 
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(*) Eduarda Moreira - Coordenadora do Projecto Clube Europeu da ESPL, Vice-Presidente da Associação Portuguesa do 

Parlamento Europeu dos Jovens, Professora de Inglês da Escola Secundária do Padrão da Légua. 

(**) Teresa Sousa - Elemento da Equipa do Projecto Clube Europeu da ESPL, Professora de Inglês e Alemão da Escola 

Secundária do Padrão da Légua. 


