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 Amadeo de Souza-Cardoso
Circulo: Porto
Sessão: 22/01/2014

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

O ser humano, ao longo dos tempos evolui na criação de novos materiais, na evolução da
Ciência que permite o desenvolvomento da nossa sociedade em diversos sentidos.Por um
lado a evolução tecnológica e material, e por outro o afastamento dos restantes elementos da
sociedade.Olhar o problema como se não fosse nosso, mas como se fosse apenas dos outros é
uma situação que pode dificultar a resolução do problema em análise: "Drogas-evitar e
enfrentar as dependências".A nova realidade, a evolução social e económica que se manifesta
nestes tempos,leva à união e à partilha.O consumo de drogas representa a fuga de muitos
para uma vida, na qual a liberdade está reduzida.Por um lado é um problema que afeta o
Todo,a sociedade atual.Neste sentido,tem que ser interpretada como uma dificulade de
todos, respeitando os que a escolhem, mas divulgando toda a informação necessária, para
que cada um escolha,reconhecendo claramente as consequências dessa decisão.Assim as
medidas que propomos consideram a vertente da prevenção e informação e a vertente de
acompanhamento e de organização de meios e formas de concretizar a ajuda aos que
pretendem alterar o rumo dos acomtecimentos.A Humanidade é feita por homens, e que as
escolhas individuais, no seu conjunto,definem a História de todos.

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

1. Tutorias entre pares.Envolvimento de alunos, propostos pelos conselhos de turma para

concretizar um programa de tutorias entre pares.
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2. Palestras obrigatórias, a partir do 3ºano do 1º Ciclo

3. Criar entre as escolas uma rede de informações e intercâmbio de conhecimentos no campo
da prevenção contra o uso indevido de drogas.

