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 e Secundária de S. Martinho do Porto
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

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

1. Apostar na Família – célula mais importante da sociedade, o epicentro de tudo. O bom
relacionamento familiar gera confiança suficiente para conversar sobre drogas e os seus
efeitos.

2. Organização de atividades, conferências, seminários, palestras, na escola, na comunidade
local (Câmara e Juntas de Freguesia) que abordem temas que eduquem para o não consumo e
para a diminuição da necessidade de consumir drogas. As escolas promotoras do
envolvimento dos alunos, devem nas suas atividades desenvolver a autoestima e ajudar a
superar potenciais situações de risco.

3. Um forte investimento no trabalho de rua, aumentando a oferta de lugares em Unidades
de Desabituação e em Comunidades, a criação de gabinetes de apoio e centros de abrigo que,
preferencialmente, se articulem com equipas de rua. Garantindo em todo o país, residências
permanentes para toxicodependentes.
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