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 de Palmela
Círculo: Setúbal
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

1. Com a criação de mais espaços de lazer nas escolas os alunos podem usufruir do bem-estar
oferecido pelos estabelecimentos de ensino aliado à segurança dos mesmo evitando
curiosidades prematuras que muitas vezes se tornam vicios que acabam com o bem estar
familiar.
2. Com a criação deste espaço pretendemos não só mostrar os efeitos da droga num cartaz mas
sim mostrar todas as consequências que muitas vezes são catastroficas (suicídios e depressões)
não dos próprios mas dos que mais os amam, nada melhor que alguém que tenha passado por
isso para sensibilizar as pessoas de modo a evitar o consumo de drogas.
3. Através da criação destes centros pretendemos ajudar aqueles que mais necessitam. Em
Portugal existem já centros como estes mas não são suficientes. A criação destes poderia salvar
muitas pessoas e ajuda-las a voltarem a ter uma vida
“normal”. Com a criação destes centros poderiam ser muitos mais aqueles que conseguiam
vencer este vício, diminuindo assim o número de consumidores e ajudando a própria pessoa a
ter uma vida saudável.

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

1. Criação de mais espaços de lazer nas escolas de forma a que os alunos possam usufruir mais
do estabelecimento de ensino evitanto o consumo de drogas na adolescência.

2. Criar um espaço com ex-toxicodependentes dispostos a partilhar a sua experiencia de vida de
forma a sensibilizar a comunidade.

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. Criação de centros de reabilitação destinados a jovens (até 20 anos). Nestes centros os jovens
toxicodependentes seriam acompanhados e qualquer pessoa poderia lá ir para saber mais sobre
o consumo de drogas. A principal missão deste centro seria desenvolver métodos de prevenção,
tratamento e reabilitação para os jovens.

