Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo - Penafiel Porto

Identificação da Escola: Escola Secundária Joaquim de Araújo
Círculo: Porto
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Enquadramento da medida 1:
Não se cura um cancro com uma aspirina!
Para grandes problemas são precisas grandes soluções!
Esta medida tem como objetivo divulgar publicidade chocante e intensa quer em locais
públicos ou outros, alvos de grandes atenções por parte das populações.
Também queremos mostrar as derradeiras consequências que a droga pode trazer para o ser
humano.
Assim utilizando estas palavras; profundos e retratos revoltantes queremos informar os jovens
para este problema.
Esperamos ver esta medida a crescer em escala para mobilizar o globo em função do
fim deste problema.
Enquadramento da medida 2:
Assegurar mais vigilância nas escolas para obtermos mais segurança.
Como se sabe as escolas privadas possuem empresas de segurança particulares a fazer
o policiamento das escolas, e queremos que isso também se reverta para escolas
públicas com o intuito de assegurar uma considerável diminuição do tráfico e o
consumo de substâncias ilícitas. Introdução do estudo do tema em disciplinas.
Enquadramento da medida 3:
Conforme a Educação Sexual foi implementada em várias disciplinas esta medida visa a
introdução desta matéria como uma parte dos conteúdos a lecionar numa qualquer área
disciplinar.
A disciplina inicialmente pensada foi a Educação para a Cidadania no entanto poderá também
ser abordado em outras disciplinas (Português, Ciências). Nestas duas disciplinas deviam ser
introduzidas a troca de informação professores — alunos e vice-versa tendo com fim a
iluminação dos jovens.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Divulgação de publicidade chocante e intensa quer em out-doors, estações de comboio e
taxis. Esta deve ser chocante e acompanhado de uma frase marcante.

2. Promover mais vigilância/segurança nas escolas.

3. Implementação do tema “Drogas” em várias disciplina.

