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: E B 2,3 de Rio Tinto
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tendo como princípio os direitos da igualdade de oportunidades a todos os cidadãos;
Tendo em conta as caraterísticas do meio envolvente da comunidade escolar;
Tendo em consideração a premência de intervenções sociais no combate às dependências,
nas quais os jovens podem ter papéis de grande relevância;
São sugeridas as seguintes medidas:

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

1. Sensibilização da comunidade escolar e não escolar para as consequências negativas das
dependências, recorrendo a diferentes estratégias e meios de comunicação , como por
exemplo: cartazes, palestras, sessões de de esclarecimento, filmes e leitura de obras.

2. Promoção de estilos de vida saudáveis recorrendo a atividades ocupacionais, lúdicas e
cívicas, com acompanhamento de profissionais, de instituições, gabinetes ou associações
locais.

3. Reforço dos mecanismos desegurança e controle do tráfico de mercadorias nas diferentes
"portas de entrada": físicas (aeroportos, portos marítimos…) e virtuais (sites, vídeos…),
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sugerindo uma posssível reformulação das penalizações a aplicar.

