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 Fialho de Almeida
Círculo: Beja
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Perante a realidade atual em que vivemos torna-se cada vez mais importante refletir e
discutir a respeito do problema do uso e da dependência de drogas.
Atualmente os jovens pertencentes às mais diferentes classes ou contextos sociais estão
sujeitos e expostos, direta ou indiretamente, a situações de risco. A droga pode estar
presente nos mais diversos contextos (na família, na escola, nas ruas ou dentro de casa).
Este projeto de recomendação pretende informar e promover a reflexão a respeito deste
tema polémico e complexo. É fundamental encontrar formas de colaborar na questão da
prevenção do consumo de drogas sem tabus e preconceitos. As ações preventivas sobre
drogas devem ser iniciadas cada mais cedo na escola e nas famílias, enfatizando aspetos
relacionados as drogas lícitas (álcool e tabaco) e ilícitas.
A melhor maneira de prevenir, diminuir ou tratar o uso de drogas é através da informação e
da consciencialização dos cidadãos.

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

1. Criação de um fórum com instituições e técnicos especializados onde é abordado sem tabus
o tema das drogas, a sua prevenção e como enfrentar as dependências (com partilha numa
rede social).

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.

2. Dinamização de campanhas de sensibilização eficazes contra as drogas e outras
dependências.

3. Implementação de sistemas de maior vigilância nas escolas para evitar o tráfico e consumo
de drogas.

