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 de Penafiel
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Através da implementação desta data comemorativa pretende-se encontrar pelo menos um
momento de reflexão anual sobre esta temática, à semelhança de outros dias que já são
comemorados. Pretende-se, ainda, alertar e incentivar a população para a necessidade de
adotar hábitos de vida saudáveis. Para atingir tais objetivos iriam realizar-se campanhas
publicitárias nos meios de comunicação social, promover encontros para a prática de
atividades ao ar livre e organizar palestras/debates dedicados ao tema.
A reinserção dos toxicodependentes na sociedade através de instituições de apoio visava não
só combater o preconceito, mas também promover uma ocupação diária motivadora e
aliciante, afastando-os dos consumos. Neste sentido, pretendia-se também que o
toxicodependente restabelecesse as suas ligações afetivas e sociais, convivendo o mais
possível com pessoas com estilos de vida saudáveis. Nas instituições, os toxicodependentes
poderiam realizar diversas atividades que assegurassem a sustentabilidade da instituição,
prestassem um serviço útil à comunidade e incrementassem a sua formação profissional e
académica.
A educação para a prevenção do consumo de Drogras em contexto escolar pretende ajudar os
jovens no desenvolvimento de fatores de proteção que os ajudem a tomar decisões
responsáveis e conducentes a hábitos de vida saudáveis. Esta medida asssumiria um caráter
obrigatório através da implementação de um programa estruturado, a ser desenvolvido de
modo transversal nos diversos níveis de ensino. Do mesmo modo, a escola poderia promover
mensalmente tertúlias abertas à comunidade para o debate relativo a esta temática.

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

1. Criar o Dia Nacional de Luta Contra a Droga - Evitar e Enfrentar as Dependências

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. Promover a reinserção dos toxicodependentes na sociedade, através de instituições de
apoio

3. Educar para a prevenção do consumo de Drogras em contexto escolar

