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: Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Uma vez por ano, em data a estipular, nacionalmente, promover-se-iam diversas atividades
(jogos desportivos, palestras, exposições, consultas gratuitas), durante uma semana, de modo
a desenvolver esta temática que tanto aflige a nova geração, de uma forma mais abrangente,
eliminando tabus, desinibindo os alunos e, sobretudo, esclarecendo… É chegada a hora de se
mudarem as mentalidades dos alunos e dos intervenientes na sua Educação/Formação.
Por outro lado, as vantagens das experiências de vida acumuladas são diversas, embora nem
todas constituam um exemplo de vida, mas o que interessa é que, de uma forma ou outra,
com perfeições ou erros, todos aprendemos. Os conselhos e a sabedoria de cada um,
sobretudo daqueles que já abraçaram, ao longo da vida, determinados dilemas, são um
tesouro cada vez mais necessário e que poderá contribuir para o apuramento de certezas e
para a correção de situações anómalas e ou pensamentos erróneos. E, por isso, consideramos
que a promoção de momentos dialogantes, a ter lugar nas escolas, uma vez por mês,
contando com o testemunho e o apoio de pessoas com uma certa experiência de vida, é
deveras vantajosa para a construção de opiniões, por parte dos elementos presentes.
É caso para dizer: vícios quem os não tem? É certo que todos, de uma forma ou outra, temos
os nossos vícios, mas o que, também, é evidente é o facto de cada vez ser maior o número de
alunos que consome drogas e este flagelo já não olha a idades, porque é cada vez mais difícil
pronunciar a palavra “NÃO”. Nesse sentido, este Conselho, devidamente orientado por
figuras titulares, atendendo a esta preocupação crescente, não querendo “fechar os olhos” a
tais situações terrivelmente destrutivas, procurará criar as condições para um ambiente mais
saudável. Esta é, assim, uma aposta no sentido de se promover a tolerância zero em relação
às drogas nas escolas.
Uma das maiores maleitas consiste na compra de tabaco, por parte de menores de 18 anos.
Apesar da imposição de apenas maiores de 18 anos poderem adquirir tabaco, o certo é que
estes continuam a comprar, independentemente da sua idade, uma vez que ora mentem ora
solicitam a outros (maiores de 18) que adquiram por sua vez.
Uma das razões prende-se com a falta de rigor, por parte dos vendedores, que, olhando
somente aos lucros, vendem essas substâncias não solicitando, por exemplo, o cartão de
cidadão, para comprovarem a sua idade, embora, muitas vezes, suspeitem desses
incumprimentos.
Por outro lado, atendendo a tal situação tão vulgar, nos dias de hoje, os vendedores, aquando
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do incumprimento do estipulado por lei, respeitante à venda de tabaco, serão submetidos a
coimas elevadas.

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

1. Organização de uma semana interativa opcional – “Semana Sem Dependências”, em
escolas de todo o país, no decorrer da qual os alunos teriam a oportunidade de partilhar as
suas dúvidas e anseios relativamente ao mundo das drogas. Do mesmo modo, partir-se-ia
para a promoção de momentos dialogantes com pessoas experientes, em torno desta
problemática, enfatizando o ponto de vista pessoal.

2. Criação de uma nova estrutura escolar: o Conselho Anti-Vícios sob a alçada da Direção da
Escola e da Associação de Estudantes. Tal agregado será composto por dois alunos de cada
ano de escolaridade (do 5.º ao 12.º) que terá como função primordial identificar e resolver
situações de alunos que revelem indícios de consumo/tráfico de drogas.

3. Maior controlo na venda de tabaco, sobretudo ao nível da documentação comprovativa da
idade, incutindo multas mais pesadas para os vendedores que incorram no erro crasso da
venda de tabaco a menores de 18 anos.

