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 EB 2,3 Fernando Távora
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A problemática das drogas, sempre foi um tema com necessidade de discussão, junto dos
nossos jovens, pelos perigos do uso das mesmas, mas também pelo impacto que elas, têm na
vida de quem lida com tal flagelo. Apesar de Portugal registar, mudanças nas atitudes,
principalmente ao nível do consumo entre os mais jovens e de ter reduzido a mortalidade por
doenças associadas à droga, nunca é demais se discutir e aprofundar este tema, de modo a
que os nossos alunos estejam cada vez mais conscientes e alertas das suas implicações. As
nossas medidas, vão portanto, no nosso entender, de encontro às suas mais sérias
preocupações e às formas de dar resposta às mesmas.

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

1. Promover palestras, direcionadas a alunos e encarregados de educação, sobre a temática
das Drogas, com presença de ex-toxicodependentes e técnicos de saúde com experiência na
área, a fim de relatarem as suas experências e alertarem o público- alvo para os problemas
desta dependência.

2. Incluir em educação para a cidadania, o tema da toxicodepência, por forma alertar e
sensibilizar para os perigos consequentes comportamentos de risco.

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
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3. Criar um blog, na página do agrupamento, onde, para além de um espaçp de informação,
teria também um espaço de colocação de dúvidas, que poderiam ser esclarecidas por técnicos
da escola e remetidas para o Gabinete de Apoio aluno e à Família, de modo a manter a
necessária ou desejada confidencialidade.

