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 de Miranda do Douro
Círculo: Bragança
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As três medidas propostas pela nossa escola visam informar, prevenir, evitar e acompanhar
nos casos em que alguém pretenda deixar de consumir drogas, tanto as lícitas como as
outras.
Achamos que um pouco à semelhança do que se tem vindo a fazer com a Educação sexual,
também no que toca às drogas a população, de forma generalizada, deve estar devidamente
informada dos malefícios do consumo.
Depois, como o consumo geralmente se inicia no seio do grupo, e cada vez mais cedo,
pensamos que a existência de um profissional que possa estar com os alunos, informá-los,
aconselhá-los… pode ser muito positivo.
Por fim o aumento do preço das drogas pode ser um elemento dissuasor e pode evitar a
iniciação nas dependências.
Tentou-se assim evitar o consumo mas também enfrentar o grande problema que é a
dependência.

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

1. Informação universal

2. Existência de um psicólogo na escola para dar acompanhamento sitemático e obrigatório
aos alunos dedes o 5.º até ao 12.º anos

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. Aumento do preço das drogas lícitas, como sejam o tabaco e o álcool.

