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 Vitorino Nemésio
Círculo: Açores
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Como sabemos, a adolescência é um período complicado. Os jovens procuram, na
exploração de possibilidades diversas, encontrar e afirmar o seu lugar junto do seu grupo de
amigos e sociedade em geral. Não raras vezes, esse processo é vivido na experiência do
interdito e daí ser esta a fase mais propícia ao consumo inicial de drogas. O problema é que
facilmente se passa da fase da “experiência” à do consumo regular.
Nesta sequência se enquadram as medidas apresentadas por nós, que podem parecer
simplistas, mas acreditamos que, por vezes, o mais simples poderá ser o mais eficaz. Estas
passam por proporcionar aos jovens novas alternativas em termos de ocupação dos seus
tempos livres, que os façam sentir que pertencem a um determinado grupo e que lutam por
um determinado objetivo. Vêm também na sequência de pensarmos que determinadas coisas
só acontecem aos outros, mas esquecermo-nos, na maior parte das vezes, de pensar que
esses acontecimentos também podem recair sobre nós. E por último, quando a situação de
dependência já é uma inevitabilidade, há que adotar mecanismos que orientem e auxiliem no
processo de desintoxicação, de uma forma humana e positiva.

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

1. Incluir atividades extra curriculares diversas, nos horários dos alunos, ao longo da semana.

2. Utilizar casos reais como exemplo (em palestras, campanhas, cartazes…) para sensibilizar as
pessoas a não consumirem 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.

3. Criação de departamentos para se aproximarem dos toxicodependentes assumidos e
saberem as suas dificuldades perante e acerca das drogas.

