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:Agrupamento de Escolas Coelho e Castro - Fiães
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

As medidas propostas procuram reforçar as ações de segurança e de vigilância no interior das
escolas e na área envolvente, para procurar dissuadir o consumo e o tráfico. As duas outras
medidas apostam na prevenção com ações de sensibilização junto dos alunos e das suas
famílias, utilizando as redes sociais.

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

1. Acabar com as drogas nas escolas, reforçando a segurança e vigilância no espaço escolar.

2. Palestras de sensibilização e de divulgação para alunos e encarregados de educação sobre
os diferentestipos de drogas e respetivos riscos, informando a juventude, de forma apelativa,
sobre os comportamentos preventivos a ter quanto ao seu consumo.

3. Gravação de um video sobre os diferentes tipos de drogas, feito por jovens de modo a
cativar o público para a mensagem veiculada. Este video será publicado no you tube e no
facebook.

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.

