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 de Ribeirão
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

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

Na nossa scola não são conhecidos casos de consumo de drogas, salvo alguns casos de
consumo de tabaco. No entanto, é frequentada por alunos com familiares toxicodependentes
e, portanto, apresentam maiores riscos de enveredarem pelo mundo da droga.

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

1. Criar um Gabinete permanente na escola, em parceria com o IPDT e com o Gabinete de

Psicologia, para acompanhamento desses alunos. Sinalizar os alunos nessas situações e
denunciar os mesmos ao IPDT para, em contexto familiar, acompanhar e tratar esses
casos.Uma vez por mês realizar palestras, no Auditorio da escola, trazendo sempre um
convidado que já tivesse ultrapassado o vício, para fazer um relato de vida.

2. Criar um Fundo Monetário na escola, com apoio financeiro da Câmara Municipal e
Instituições locais, para isentar os alunos que nunca tivessem consumido qualquer tipo de
drogas, do pagamento de Popinas quando estes frequentassem o ensino supeior.

3. Criar um aparelho, idêntico ao utilizado pela Polícia para detetar caso de alcoolosmo, a
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utilizar pelo porteiro da escola e que detetasse possíveis consumidores de todo o tipo de
drogas, inclusivé tabaco e alcool.

