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

Identificação da Escola: Escola Básica nº 2 de Manteigas
Círculo: Guarda
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Considerando a legislação vigente é desejável que os alunos desenvolvam competências que
lhes permitam ter espírito crítico, reflexivo e capacidade interventiva e participativa na
sociedade em que se inserem.
Vivemos momentos difíceis ao nível económico, financeiro e social.
Consciencializar os jovens para os perigos e consequências no sentido de evitar que os
mesmos enveredem para a iniciação do consumo.
Todas as medidas propostas visam, prioritariamente, um Portugal mais justo, coeso e com
proteção social, sustentável, com serviços sociais eficientes, com menores assimetrias sociais,
com sistemas de saúde, de educação e de segurança social para todos.

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

1. Criação de um gabinete com a presença de um psicólogo no formato de anonimato, com a
dinamização de uma linha telefónica (interna)

2. Parcerias da escola com entidades credenciadas (exemplo Casas de Santiago, CRI Guarda,
SEF….)

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

3. Promoção de ações de sensibilização e de formação para a comunidade educativa no seio
da escola.

