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 D. Afonso III
Circulo: Faro
Sessão: Escolar

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

O consumo das drogas tem vindo a crescer no espaço escolar, reflexo dos problemas da
sociedade em que se integra. Prevenir o seu uso e combater a sua dependência é um desafio
que se impõe à escola atual. A criação de mecanismos, através do reaproveitamento das
estruturas internas e o recurso a parcerias especializadas, a fim de veicular a informação para
a prevenção do seu consumo e apoiar atuais e ex consumidores, torna-se imperioso em
contexto escolar.

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

1. Desenvolver um conceito virtual que terá por base um Website, entre escolas, com a

finalidade de partilhar experiências e, simultaneamente, um espaço de auxílio e entreajuda
para ex ou atuais toxicodependentes.

2. Encerramento dos espaços comerciais onde são vendidas as "drogas legais". Caso não seja
possível o encerramento destas, a obrigatoriedade de apresentação de um documento de
identificação que comprove serem maiores de 21 anos.

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.

3. Reaproveitamento do Gabinete de Apoio ao Jovem, em conjunto com o diretor de turma,
o psicólogo e outras estruturas e/ou parcerias, com o objetivo de fornecer informação sobre
os problemas da toxicodependência e fomentar a ajuda aos mesmos, colocando questões
anónimas e fornecer consultas individuais.

