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 e Secundária Mouzinho da Silveira
Círculo: Corvo
Sessão:Escolar / Básico

Projeto de Recomendação:

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

Reforçar e consciencializar a comunidade escolar e local, para importância de combater o
consumo ou uso de drogas e como as enfrentar.

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

1. Promover a semana do combate escolar ao consumo de drogas através da visualização de
filmes e documentários, exposição de livros , folhetos e a organização de seminários e
colóquios ligados à problemática das drogas e dependências que delas possam advir.

2. Organizar um concurso nacional de escolas em que serão premiadas as escolas com
melhores ideias para combater o consumo de drogas no meio escolar.

3. Organizar em cada escola um cantinho chamado refúgio. Neste sítio - gerido, entre outros,
pelos psicólogos escolares, representantes dos técnicos da ação social, coordenadores de
diretores de turma, a quem os alunos podem pedir ajuda, num ambiente de pura
confidencialidade, se tiverem desenvolvido qualquer género de dependência de drogas, ou se
sentirem coagidos a consumirem.
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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.

