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: Secundária José Loureiro Botas
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A vila situa-se na região de Leiria, no litoral centro do país. Esta região é considerada uma
das mais atractivas a nível nacional para a fixação de população. Possui uma estrutura
económica, industrial e empresarial com grande projecção, na qual são referência os pólos
industriais dos concelhos de Marinha Grande, Batalha, Leiria e Porto de Mós.
Esta região destaca-se pela sua actividade industrial de dimensão internacional, no que diz
respeito às indústrias da cristalaria e do vidro, dos moldes, das matérias plásticas e cerâmicas.
Vieira de Leiria é uma de três Freguesias situadas no Concelho da Marinha Grande, distando
14 km da sede do concelho e situada na margem esquerda do rio Lis no extremo do Pinhal de
Leiria. Actualmente tem por volta de 8000 habitantes, com tendência para diminuir em
virtude da crise económica que assola o país e que se faz sentir nesta terra com alguma
acuidade, pois as industrias da vila têm vindo a encerrar, levando a um encerramento a
juzante do comércio e serviços. Esta crise tem trazido dificuldasdes e desajustamentos sociais,
pelo que otema, é infelizmente recorrente e uma realidade comum e conhecida na sociedade.

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

1. Criação de um currículo próprio que articule a área social e da saúde, refletindo os
aspetos negativos para a saúde e desajustamentos sociais que as toxicodepedências criam.
Formação dada por pessoal docente e de saúde especializados e com visitas a centros de
reabilitação de toxicodependentes.

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.

2. Alargamento do perímetro escolar no que diz respeito à proibição de fumar.

3. Criar a possibilidade de realização de exames toxicológicos em caso de suspeita de
consumo, para maior dissuasão.

