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 Rainha Santa Isabel
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As drogas são cada vez mais um problema que aflige a nossa sociedade. Existem no mundo
milhões de dependentes em drogas da mais variada espécie, quer lícitas, quer ilícitas.
O consumo destas substâncias prejudicam gravemente a saúde, o bem estar, a felicidade dos
próprios e também das pessoas que os rodeiam, ou seja, todas elas contribuem para o
desinteresse e a desmotivação do indivíduo em relação à vida e ao futuro.
No âmbito desta temática, os princípios fundamentais e as estratégias a aplicar, devem
procurar responder às dificuldades e dúvidas sentidas por parte dos alunos, bem como às
necessidades de informação e formação de todos os cidadãos.

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

1. Realização, em contexto escolar, de workshops sobre os perigos da droga e
visualização/testemunhos de casos reais.

2. Agravamento das penas em caso de posse ou comercialização de drogas.

3. Jogos e prática desportiva para criar hábitos de vida saudáveis.

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.

