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:EBI/JI Prof. Dr. Ferrer Correia
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Ao longo de algumas semanas, os alunos da EBI/JI Prof. Dr. Ferrer Correia refletiram sobre o
tema proposto neste Ano Letivo para o Programa Parlamento dos Jovens. Após a leitura de
vários artigos relacionados com a temática, verificámos que o excesso de tempo livre e a falta
de ocupação desses tempos com atividades de interesse leva, muitas vezes, os jovens a
enveredar por caminhos de que se virão a arrepender mais tarde.
Numa perspetiva preventiva, parece-nos importante que esses tempos livre sejam ocupados
com atividades que despertem interesse nos jovens. Numa auscultação aos colegas da nossa
escola, parece-nos que se deveria optar por um conjunto de atividades desportivas e outras
de voluntariado. Assim, as nossas propostas vão no sentido de proporcionar aos jovens
atividades desportivas atrativas aos diversos gostos e criar modalidades de voluntariado que
se dirijamnão apenas a adolescentes e jovens, mas também a toxicodependentes tratados.

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

1. Criar equipas de apoio psicológico, que incluam toxicodependentes tratados, destinadas a
promover palestras junto dos jovens em idade escolar.

2. Promover a prática de desportos, através do financimento à aquisição de equipamentos, ao
valor das mensalidades e às deslocações para os treinos.

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. Dinamizar ações de voluntariado em zonas de risco das grandes cidades, para que as
pessoas partilhem a sua opinião sobre as drogas, promovendo-se a disseminação de
informações sobre as suas consequências.

