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 Secundária/3 Abade de Baçal - Bragança
Círculo: Bragança
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O tema que vamos tratar são as drogas, como evitar e enfrentar as dependências, o que leva
as pessoas a consumi-las e outros aspetos.
Qualquer que seja a situação por que as pessoas passem, não implica acabar com a sua vida
como a conhecem, ou que se tornem consumidoras simplesmente por diversão, como há
casos em que as pessoas consomem drogas para se destacar na sociedade.
No nosso quotidiano, por muito que este aspeto seja ocultado, significativamente, a
toxicodependência constitui um grave problema social. São várias as razões que levam à
toxicodependência. Como podemos travá-la?
Através das medidas propostas, iremos apresentar soluções que visam evitar e combater a
dependência.

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

1. Garantir uma elevada segurança nas escolas , fechando as portas de entrada e controlando
o acesso ao interior através de uma maior vigilância.

2. Introduzir nas escolas gabinetes de apoio psicológico a alunos toxicodependentes ou em
risco, com técnicos especializados, a fim de combater a dependência .

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.

3. Promover formações escolares obrigatórias acerca da toxicodependência, garantindo que
todos os alunos tomem conhecimento dos riscos a que podem estar sujeitos se consumirem
drogas.

