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 Secundária com 2º e 3º Ciclos Lima de Freitas
Círculo: Setúbal
Sessão:Escolar de 20 de Janeiro

Projeto de Recomendação:

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

1O acompanhamento ser dado por profissionais experientes ou por extoxicodependentes é diferente de ser dada por um pai ou um professor, podendo marcar de
forma diferente a visão das drogas por parte dos jovens.
2O consumo de drogas é muito dispendioso. Um grama de haxixe tem um valor muito
elevado e para um dependente é uma dose muito pequena. O tabaco tem o custo médio de 4
euros por maço, atingindo um valor médio de 70 euros mês. A droga será 3 ou 4 vezes mais.
3Com o aumento da vigilância em locais frequentados pelos jovens e o controlo e
prevenção da transmissão de substancias ilícitas em locais como escolas, bares e cafés poderse-á contribuir para a diminuição do número de novos consumidores.

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

1. Reforçar a vigilância previne e contribui para diminuir o consumo de drogas.

2.

Reduz essa tua dependência e acrescenta dígitos à tua conta bancária.

3.

Reforçar a vigilância previne e contribui para diminuir o consumo de drogas.

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.

