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: E.B. João da Rosa - Olhão
Círculo: Faro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Atendendo que o consumo de drogas é um dos maiores flagelos que atormentam e
comprometem os jovens de hoje, após reflexão sobre o assunto, torna-se imperioso prevenir
situações de risco e reintegrar toxicodependentes e ex-toxicodependentes na sociedade,
atribuindo-lhes um papel ativo no combate à toxicodependência, que atinge cada vez mais
indivíduos em idade escolar.
Neste sentido, propomos: a promoção de atividades desportivas, reforçando a ideia de
"corpo são, mente sã" e atividades lúdicas como clubes de pintura, música, fotografia,
videojogos, etc; encontros entre toxicodependentes e ex-toxicodependentes, com o objetivo
de partilhar experiências de vida com vista ao abandono do mundo das drogas; a criação de
um tempo escolar para esclarecimento de todas as dúvidas dos alunos e sobretudo combater
a ignorância em relação à degradação humana que os comportamentos aditivos provocam.
Prevê-se que estas atividades sejam gratuitas, podendo abranger o maior número possível de
indivíduos.
Ainda procurando facilitar a reintegração dos toxicodependentes ou ex-toxicodependentes
na sociedade, não poderíamos esquecer o mundo do trabalho, que tanto valoriza o indivíduo
como pessoa humana. Assim sendo, atribuir um incentivo monetário (através de uma redução da carga fiscal por exemplo) aos empregadores que celebrem contratos com
toxicodependentes e ex-toxicodependentes, pode constituir uma mais valia. Desta forma,
poder-se-ia alargar o espaço laboral que tantas vezes é vedado e gera discriminação a este
grupo tão frequentemente marginalizado.
Não devemos esquecer que os custos das nossas propostas são sempre inferiores ao
custo material e moral da manutenção de um grupo de indivíduos, com comportamentos
aditivos e à perda de gerações humanas sem qualquer tipo de enquadramento sócio-económico.

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

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.

1. Promover atividades de caráter lúdico e desportivo como forma de evitar possíveis
experiências com drogas.

2. Criação de um tempo escolar obrigatório na semana para todos os alunos já indiciados
pelo consumo de drogas. Neste tempo , poderão também comparecer outros alunos
interessados no assunto das dependências. O objetivo será desenvolver conhecimentos
sobre os perigos que o consumo de drogas acarreta .

3. Dar um incentivo monetário aos empregadores de toxicodependentes.

