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 Trigal de Santa Maria
Círculo: Braga
Sessão:22 de janeiro de 2014

Projeto de Recomendação:

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

Ser informado é o passo mais importante para a proteção e é muito importante que as
instituições, nomeadamente as de ensino, assumam esta importância. O Estado e a sociedade
devem também entender que as toxicodependências são doenças e, por isso, devem ser
tratadas. Antes, contudo, é necessário estar presente. O Estado deve estar presente, até para
dar o exemplo e o incentivo necessários para o aviso, a informação e a prevenção.
As experiências de vida, se compreendidas e enquadradas, podem ser lições, ainda mais nesta
nossa faixa etária: conseguir-se-á perceber melhor e melhor passar a mensagem, ainda que
seja dolorosa. Consideramos que as escolas são locais privilegiados para influenciar
positivamente os jovens, até porque a nossa idade é uma das idades em que é fácil cair nas
tentações e nos enganos. E aqui pode começar a dependência.
Temos que ser nós o fator de mudança, até porque temos o poder de influenciar os que são
como nós, em idade, gostos e vontades. Um dos caminhos da mudança, um dos caminhos
para ser saudável – o que todos queremos – é a prática desportiva. Ela congrega o convívio
bom, a alegria e a vontade de todos sermos melhores. E, se nós, jovens, formos melhores,
toda a sociedade o será.
É o futuro que está em causa!
A felicidade passa pela partilha do conhecimento intergeracional!

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

1. Medida 1- Criar grupos desportivos que, para além da prática desportiva, promovam ações
de sensibilização no sentido de não se consumirem drogas ou de as deixar com a ajuda da
prática desportiva.

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. Projeto CADEJ (Contra As Drogas Estamos Juntos). Criar, em cada escola, um gabinete
dirigido por um grupo de alunos e professores que iria reunir mensalmente para discutir
ideias, criar cartazes, promover atividades.

3. Medida 3- Organizar palestras em que as realidades sejam mostradas. Ser informado é o
passo mais importante para a proteção. Se toxicodependentes falarem das suas más
experiências, haverá uma importante informação.

