Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Básica Integrada do Carregado
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico-Escolar

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

A informação é a melhor arma para combater as drogas. Quanto mais pessoas forem
esclarecidas ou tomarem conhecimento dos malefícios das drogas, menor o risco de se
tornarem toxicodependentes. É importante saber os riscos e reforçar a convicção de uma vida
saudável. Quanto mais se souber sobre as drogas, mais condições teremos para decidir usálas ou não. Uma informação pode ser trocada por outra mais convincente, que atenda aos
interesses imediatos da pessoa. Por isso consideramos que através do diálogo é possível ir
mais além. Dialogar entre gerações, discutir os motivos que levam às dependências, conhecer
os sinais de alerta. É também importante apoiar quem mais necessita, pois quem recebe
amor não sente necessidade de drogas. É neste espírito que se entalham as nossas medidas.
Um espaço de diálogo semanal, durante as aulas de Educação para a Cidadania, um grande
evento que envolva a comunidade escolar e que a sensibilize para a problemática das drogas
e uma ajuda extra durante intervalos. Estas medidas que partem de dentro de nós chegam
aos outros e toca-lhes de forma especial. É possível lutar contra as drogas!

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

1. Estabelecimento da “Semana de luta contra as drogas”, com atividades para toda a

comunidade escolar: espaços de debate, palestras com especialistas ou com pessoas que
queiram dar o seu testemunho, visualização de documentários, workshops, participação de
entidades externas, visitas a clínicas de reabilitação, entre outras. Cada ano pode ser dirigido
a um tipo de dependência.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

2. Criação de um programa de luta contra a droga a instituir na Educação para a Cidadania,
com vista ao conhecimento dos efeitos das drogas no organismo e ao debate das causas que
levam às dependências.

3. Criação de uma Brigada contra as drogas dentro das escolas, com professores, alunos e
auxiliares da ação educativa, no sentido de facultar uma vigilância extra durante os intervalos
e horas de almoço e a constitui um apoio aos alunos que dele necessitem.

