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 Abel Salazar
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O aluno sente necessidade de falar sobre o seu contato ou possível contato com drogas e nem
sempre encontra na familia a abertura e confiança necesssária para o fazer. Por vezes, só
encontra essa ajuda em jovens da mesma idade que não possuem os meios mais adequados
para os ajudar, nem têm a formação necessária para o fazer. O objetivo desta bolsa de
professores será o de criar um clima de confiança e de cumplicidade com os jovens para que
possa servir de arma na luta contra as drogas.
A informação, o conhecimento é, sem dúvida, uma das mais preciosas armas no combate às
drogas, pelo que se o houver dentro das escolas, os alunos sentir-se-ão muito mais
preparados e confiantes para saberem resistir à curiosidade e dizer não.

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

1. Criar uma bolsa de professores nas escolas com conhecimentos nesta área e com abertura
suficiente, sem julgarem, que pudessem ajudar/orientar/encaminhar alunos que já tenham
tido contato com drogas, apesar de não serem viciados.

2. Haver ações de formação, testemunhos de toxicodependentes ( em tratamento ou já
curados) para jovens nas escolas/juntas/ bibliotecas/câmaras, com o intuito de sensibilizar os
jovens para a vigilância deste perigo constante.
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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.
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