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:Escola Básica 2,3 José Régio
Círculo: Portalegre
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Defendendo que um escola tem como missão, essencialmente, ensinar e formar jovens,
consideramos que a informação é essencial para que se possam fazer escolhas sólidas e
fundamentadas.
Assim, propomos a criação, nas escolas onde não exista, ou a dinamização, naquelas que já
dispõem, de um gabinete para sensibilização e realização de ações de prevenção para as
questões relacionadas com as dependências.
No entanto, conscientes que nem todos os jovens são iguais, e que para alguns a
sensibilização não é suficiente, propõe-se um acompanhamento multidisciplinar
personalizado que potencie um crescimento saudável dos alunos.
Se, apesar disso, forem sinalizados hábitos de consumo nocivos, defendemos a realização de
parcerias com instituições que permitam dar respostas que não podem ser dadas
internamente.

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

1. Criação/ dinamização de um gabinete de sensibilização e prevenção para as questões
relacionadas com as dependências.

2. Promoção de um acompanhamento personalizado aos alunos sinalizados ao gabinete, nas
vertentes existentes nas escolas.

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. Estabelecimento de parcerias com instituições para acompanhar, recuperar e integrar
alunos com dependências.

