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:EB 2,3 Manoel de Oliveira
Círculo: Porto
Sessão: Sessão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Os alunos têm oportunidade de falar de si, de pedir ajuda num espaço acolhedor e que não
promove a discriminação.
O vídeo permite enviar a mensagem a todos de uma forma apelativa, sustentável e
replicativa.
A redução do tempo de cada aula é uma medida de combate ao insucesso escolar, à
indisciplina e ao abandono escolar, fatores que poderão estar na origem dos consumos.

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

1. Criação de um gabinete de apoio ao aluno, aberto das 8h às 18h, com psicólogos,
enfermeiros e médicos voluntários, oferecendo os seus préstimos por turnos.

2. Criação de um vídeo/ muppie único de prevenção de comportamentos de risco a ser
partilhado no youtube e, posteriormente disponibilizado em revistas, redes sociais, metro tv,
televisão e muppies.

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. Introdução, a nível nacional, de aulas de cinquenta minutos com intervalos de dez minutos
à exceção das aulas práticas.

