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 Básica e Secundária da Bela Vista (Agrupamento de Escolas da
Ordem de Sant'Iago
Círculo: Setúbal
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas que a seguir se elencam visam essencialmente a prevenção do consumo de
drogas junto dos elementos mais jovens da população, pois estamos convictos de que se as
medidas forem bem aplicadas, este esforço resultará, no futuro, numa população mais
consciente dos perigos reais do consumo, não tendo assim de enfrentar todos os problemas
inerentes à dependência. Para os casos de dependência, preconizamos um apoio estruturado
na ocupação útil dos tempos livres através dos desporto, por exemplo e nas capacidades
intelectuais e curriculares de cada um dos indivíduos que lhes permita aprender uma
profissão e desenvolver as suas competências para que tenham possibilidades de se
integrarem na sociedade.

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

1. Criação de um campanha publicitária, com slogans e cartazes informativos sobre os
malefícios provocados pelo consumo de drogas, que seriam divulgados através através dos
meios de comunicação social e das redes sociais, como publicidade institucional, e ainda,
junto aos estabelecimentos de ensino e a locais de lazer muito frequentados pelos jovens.

2. Criação de um conjunto de palestras sobre o consumo de drogas e os seus efeitos nocivos,
a realizar nas escolas, quer por agentes da Lei, como por médicos, enfermeiros e professores,
por exemplo, quer por indivíduos que sejam ex toxicodependentes e por familiares destes,
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que possam testemunhar os constrangimentos a que são sujeitos.

3. Criação de uma rede de centros de reabilitação, que ofereçam um conjunto de atividades
desportivas, informáticas e pedagógicas, que permitam, além da simples ocupação dos
tempos livres, a aprendizagem de uma atividade profissional, no âmbito da melhoria das suas
capacidades curriculares.

