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 Básica do 2.º e 3.º ciclo D. Pedro IV - Mindelo
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O grupo de alunos presentes na sessão escolar mostrou-se muito preocupado com a
dimensão do problema das drogas que afeta o nosso país. Reconhecem que a idade em que
os consumos se iniciam é potencialmente problemática na medida que ocorre numa altura
em que os jovens estão em fase de afirmação e têm alguma dificuldade em "medir" as
consequências dos seus atos. Na grande maioria dos casos,pensam mais nos efeitos imediatos
que as substâncias provocam, de uma vida sem problemas, em que tudo é fácil e, para além
disso, consideram que nunca ficarão "agarrados", porque quando quiserem largarão tudo
com toda a facilidade. Apesar de considerarem que todas as medidas são importantes e que
muito já se tem feito, consideram que as coisa só mudarão quando os próprios interiorizarem
que a opção pelo consumo só os prejudica.

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

1. Sensibilização para a prevenção do uso das drogas.

2. Aumentar a vigilância portuária e aérea.

3. Criação de instituição para ajuda aos consumidores de drogas.
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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.

