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 de Nossa Senhora da Esperança
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Numa sociedade em que adolescentes, jovens e adultos de todos os grupos sociais recorrem
ao uso de drogas por diversos motivos, ou até sem motivos, é importante encontrar práticas
que visem dissuadir atuais e futuros dependentes. Neste sentido apresentamos as medidas
abaixo indicadas.

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

1. Dinamizar campanhas de prevenção em escolas públicas e privadas no sentido de
sensibilizar as crianças e os jovens para o problema em questão, através de técnicos
especializados para explicarem os efeitos de cada droga, testemunhos de jovens que sofrem
ou sofreram, cartazes, concursos, campanhas através dos clubes de rádio e dos jornais
escolares, privilegiar o diálogo em sala de aula, da mesma forma que se faz com a educação
sexual atualmente.

2. Considerando que a família é um conjunto de pessoas que se encontram, ligadas por laços
afetivos e têm objetivos em comum, esta constitui uma excelente forma de ajuda no
tratamento da dependência. Se a família estiver envolvida nas sessões os dependentes terão
mais probabilidade de permanecer em tratamento, aumentando a motivação para a mudança
através de planeamentos conjuntos. Também a família, enquanto elemento importante no
processo de cura, deverá ser ouvida, aconselhada, receber tratamento psicológico.
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3. A par do acompanhamento terapeutico é importante conhecer o comportamento dos
indivíduos, perceber as motivações e agir em conformidade.

