EO VAMOS MESMO À GREVE!

1. Debate parlamentar sobre uma convocatória de greve.

2. A esquerda (CDU e Bloco de Esquerda) confrontam-se com os partidos da direita (PSD de Passos Coelho e PP de Paulo Portas) por causa da convocatória de greve realizada pela CGTP contra a austeridade exigida pela troika. O debate é mesmo duro.

4. Para além do presidente da Assembleia, cada grupo parlamentar contará com um ou dois deputados (alunos ou alunas). Uns e outros terão de expor argumentos a favor e contra a greve e a lei de reforma laboral recentemente aprovada pelo Parlamento e promovida pelo PSD de Passos Coelho. 

5. O PS encontra-se numa situação incómoda. É contra a política de austeridade, mas quer mostrar uma imagem de responsabilidade com o país, não aderindo a uma greve num momento tão duro.

Expressões usadas: ora isto é; ora vamos ver; embora estejamos cientes; peço desculpa, mas eu não disse que; acho que; julgo que; pensamos que; do meu ponto de vista; cá para mim; a meu ver; na minha sincera opinião; etc. 

Ainda, tirem expressões destes diálogos como modelos. Reparem neste exemplos:

http://www.youtube.com/watch?v=xZ15KFXr6B8&list=PLC5DF5887E76AE8D4 (Ana Drago: "Governo virou as costas a toda uma geração"): Não apresentaram um plano ou uma escolha política de combare à precariedade...
http://www.youtube.com/watch?v=-8HuxzsGom4 (José Soeiro: "os senhores (CDS-PP) não estão preparados para o combate à pobreza"): A esmagadora maioria dos beneficiários...
http://www.youtube.com/watch?v=H01b2EHTg0w (Catarina Martins: "Pingo Doce humilha consumidores e abusa dos seus trabalhadores"): As imagens deram-nos conta de um país...
http://www.youtube.com/watch?v=tz-3Rno4Os8 (Passos Coelho acha que o Salário Mínimo devia ser reduzido): Precisa de que seja alicerçado numa política...
http://www.youtube.com/watch?v=JYkQplrRhlQ (Gerónimo de Sousa: Nem mais um dia deste governo, como amanhã se ouvirá por todo o país): A manter-se esta política, isto vai acabar mal...

Cada par vai representar uma posição política diferente (PSD, PS, BE, PCP, Passos Coelho, Presidente da Assembleia). Devem falar de pé, acenar com os braços e usar 1 forma pronominal mesoclítica em cada intervenção. Apenas dispõe de um minuto e meio para cada intervenção.








