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:Agrupamento de Escolas Guilherme Correia de Carvalho
Círculo: Guarda
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

No sentido de implementar as medidas propostas, sugere-se:
- testemunhos reais, de pessoas que já passaram por esta experiência, e que estas pessoas
apresentem a sua história de vida nas escolas,por exemplo em palestras;
- uso das redes sociais, e Internet em geral, para alertar e como forma de prevenir/mudar
comportamentos de risco;
- as equipas da Polícia Judiciária devem fazer uma fiscalização mais eficaz das smartshops e
dos sites, sendo-lhes atribuídos os recursos necessários para o fazer;
- haver uma estreita ligação e colaboração entre estas equipas e as escolas na identificação de
comportamentos de risco;
- reforçar o número de técnicos especializados nas escolas para o acompanhamento de
pessoas em fase de recuperação;
- promover parcerias entre escolas e entidades locais (centros de saúde, hospitais, instituições
público-privadas, autarquia. centros de reabilitação,…).

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

1. Novas formas de divulgação e prevenção da toxicodependência

2. Maior fiscalização das smartshops e dos sites de venda de substâncias estupefacientes
online

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. Programas de acompanhamento e aconselhamento nas escolas

