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 Profissional de Moura
Círculo: Beja
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O uso de drogas é um dos mais importantes problemas que a Humanidade enfrenta, sendo
um verdadeiro problema de saúde pública. O álcool e drogas é a principal causa de morte em
adolescentes ou lesões relacionadas com acidentes de carro, suicídios e violência.
Estar na moda não é experimentar tudo, há que saber dizer "Não". O consumo de substâncias
nocivas leva ao pagamento de uma factura demasiado elevada. Actualmente há drogas cada
vez mais sintéticas, que são preparadas para atacar o cérebro e provocar facilmente a
dependência.
Para evitar e enfrentar as dependências propomos três medidas que têm como objetivo
sensibilizar os jovens para as suas responsabilidades na saúde bem como dar a conhecer
todos os malefícios e tipos de droga existem.

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

1. Existir um dia específico por ano, onde os jovens de uma determinada faixa etária, seriam
notificados através de editais (nos mesmos moldes de o dia de defesa nacional)para,
acompanhados por especialistas, efectuarem visitas guiadas a hospitais e clínicas que
lidassem com as doenças provenientes do consumo de drogas. Perante equipas médicas, os
jovens eram confrontados com situações reais para tomarem consciência dos malefícios
destes comportamentos e, ao mesmo tempo, se auto-responsabilizarem.
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2. Existir na escola um programa de apoio aos "consumidores" de substâncias constituídos
por técnicos especializados na área da psicologia, que com o conhecimento e colaboração dos
pais, iriam ser acompanhados num processo de combate e prevenção dos malefícios que
provém deste tipo de comportamentos.

3. Existir no ensino básico, numa disciplina de cidadania e mundo actual ou na área de
projecto, conteúdos ou módulos, onde os alunos tivessem que elaborar informação e divulgála pelas escolas de ensino primário, sobre as dependências, de como evitar, de combater, dos
malefícios que estas têm na saúde.

