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 Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

A medida 1 tem como objetivos, descobrir possíveis tráficos e auxiliar as vítimas das
drogas na escola através da presença policial, para evitar e prevenir o crescimento do
número de padecentes futuros e desvendar e demolir a origem dos estupefacientes.
A medida 2 sugere a criação de consultas, disponibilizadas por psicólogos ou outros
técnicos de saúde idênticos a fim de promover diálogos que por vezes a família não
consegue estabelecer com os jovens com idades a partir dos 11 anos.
A medida 3 propõe campanhas de sensibilização como ações de formação, workshops e
palestras dentro ou fora da escola, para alertar os riscos e as consequências a curto e a
longo prazo, testemunhadas por ex-toxicodependentes, porque eles sabem melhor do
que ninguém os malefícios da droga, e talvez seja essa a melhor maneira de
impressionar a população mais jovem, com depoimentos reais.

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

Um maior policiamento na escola, com visitas regulares de agentes que estejam
articulados com a direção, professores e alunos, no sentido de sinalizar alunos em
risco, e desmantelar qualquer tráfico que possa existir.
1.

2. Criação de consultas por especialistas (psicólogos) com jovens a partir dos 11 anos,

para que possam ser sensibilizados individualmente para os riscos do consumo de
drogas.

3 Promoção de ações de formação com ex-toxicodependentes para que possam

partilhar as suas experiências com os jovens, com o objetivo de dissuadir eventuais
consumos.

