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:Colégio Nossa Senhora de Fátima - Leiria
Círculo: Leiria
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias que correm, as tendências sociais estão em constante mudança: as tradições e
costumes alteram-se de dia para dia, as mentalidades transformam-se, o pensamento
humano heterogeniza-se… Contudo, existem assuntos que apesar de mudarem, de
evoluírem… tornam-se mais clarividentes e necessitam de uma atenção redobrada.
É papel da Educação, formal e não formal, preparar as crianças e jovens para o ser, o saber e
o fazer e, deste modo, a tema da Droga é um problema real e cada vez mais preocupante e
que deve ser tratado com relevância e destaque, nomeadamente nos meios mais juvenis pois
são os grupos da sociedade mais propensos a arriscar e a cair "nas garras" do seu consumo.
Apesar de recebermos constantemente informação nos meios de comunicação e das
inúmeras redes sociais que circulam em nosso redor, cada vez mais se verifica que este
problema cresce e se propaga, se multiplica! Neste contexto, achamos fulcral evitar e
enfrentar as dependências da droga centrando os esforços em dois áreas distintas: a escola e
a televisão, veículos que se destacam por serem dois meios onde a sociedade, sobretudo
adolescente e jovens, dedicam maior parte do seu tempo. Assim, na escola é fundamental
criar-se um dia nacional do combate às drogas e à toxicodependência. Neste dia, as escolas
eram convidadas a realizar atividades e dinâmicas relacionadas com o tema: workshops,
exposições fotográficas, ciclo de conferências para alunos, professores e pais, debates com
presença de individuos e/ou grupos que viveram e vivem de perto com o consumo e a
dependência, entre outras atividades. O principal objetivo seria colocar a escola e os seus
alunos a tratar o problema da droga sem rodeios, sem tabus e frente a frente, procurando
sensibilizar os jovens para os seus maleficios e consequências. Por outro lado, a televisão
assume, cada vez mais, um papel "intimo" nos interesses dos jovens. Nela, diariamente, os
jovens consomem os filmes, as séries, os programas de música, os desafios desportivos e, nos
intervalos são descarregados anúncios de todos os géneros e feitios que são absorvidos de
imediato pelos mais crentes e descrentes olhares. É neste contexto que seria importante
aumentar os anuncios publicitários centrados nas drogas, mas estes terem um caráter mais
chocante e revelarem o problema das dependências com maior impacto. É óbvio que existem
esforços para sensilizar os jovens através da TV para o problemas dos estupefacientes, no
entanto não é suficiente, o público não os leva demasiado a sério e daí a serem necessárias
outras alternativas e estratégias que apesar de serem mais radicais poderão de alguma forma
mudar comportamentos e atitudes e, diminuíndo assim o consumo de estupefacientes e a sua
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dependência. Diz-se que "uma imagem vale por mil palavras" logo provocando o espetador
seria talvez uma maneira de sensibilizá-lo para este problema tão sério e real!

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

1. Criação do dia nacional escolar do combate às drogas.

2. Aumentar os anúncios publicitários na televisão nacional que alertem para os riscos e
perigos do consumo/dependência de estupefacientes.

3.

