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: Colégio Infante D. Henrique
Círculo: Madeira
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O tema proposto para o presente ano letivo "Drogas- Evitar e Enfrentar as dependências" feznos refletir sobre os vários fatores de proteção que podem limitar e mesmo neutralizar o
consumo de drogas. Daí e depois de uma pesquisa e tratamento de informação, achamos que
o envolvimento familiar, os amigos e a escola ( o facto de haver baixos níveis de conflitos
escolares e um ambiente de apendizagem positivo), a coesão familiar e o grupo de amigos são
fundamentais para evitar o consumo de drogas. Achamos que esse tema não se deve centrar
apenas nos alunos mas ser abrangido a toda a população, pois é muito importante
consciencializar todas as pessoas para as consequências negativas do consumo de drogas.
Tendo em conta esses aspetos decidimos propôr as seguintes medidas a fim de reduzir o
consumo de drogas.

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

1. Campanhas de sensibilização, centradas na promoção da saúde nas escolas (inclusão de
mais projetos) e nos locais de trabalho, de forma a transmitir mais informações sobre os
riscos e malefícios do consumo de drogas, através da distribuição de material de divulgação e
realização de ações de sensibilização (cartazes, folhetos…).

2. Aumentar o preço do tabaco e do álcool, para tentar diminuir o consumo e proibir a venda
de tabaco em restaurantes e cafés, cingindo a sua venda as tabacarias.
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3. Todos os alunos que forem apanhados a consumir droga no recinto escolar, além de serem
suspensos, terão de fazer um projeto de prevenção sobre as drogas ou organizar uma ação de
sensibilização aos colegas.

