Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: ESCOLA EB 2,3 VIANA DO CASTELO
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

1-Considerando que é fundamental informar os jovens sobre este tema, a existência de
sessões de esclarecimento na Escola, abertas a toda a comunidade educativa, poderá levar à
diminuição de eventuais experiências que poderão levar a dependencias.
2-Considerando que a área curricular de TIC é, por excelência na Escola, a disciplina que
trabalha a informática, seria proveitosa a sua utilização para a

criação de materiais

informativos, para disponibilizar a alunos, professores e encarregados de educação.
3-Considerando que as redes sociais são, neste momento, um meio facilitador de divulgação
de mensagens e campanhas, a criação na Escola de um grupo responsável por supervisionar
por os conteúdos seria conveniente.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Incentivar os jovens a estarem atentos aos perigos de todos os consumos e adições.

2. Na área curricular de TIC, criar material multimédia e outros, sobre os riscos da utilização
de substancias (drogas) , para posterior divulgação na comunidade educativa e nas redes
sociais.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3. Criação na Escola de um grupo responsável por filtrar/controlar os conteúdos propostos,
para divulgação na comunidade educativa e nas redes sociais.

