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 dos 2º e 3º Ciclos do Monte de Caparica
Círculo: Setúbal
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

1.A droga é uma má influência para os seus consumidores e estraga a vida dos mesmos. Ao
entrar-se no mundo da droga torna-se difícil sair dele. O consumo de drogas provoca feridas
sociais e humanas que dizem respeito as todas as pessoas e instituições

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

1. Recomenda-se a realização nas escolas, nos meios de comunicação social, e em todas as
instâncias possíveis de campanhas de sensibilização pela positiva que apresentem escolhas
alternativas às dependências. É fundamental criar espaços associativos ajustados aos
interesses dos jovens para que estes possam ocupar os seus tempos livres em actividades que
contribuam para a promoção do seu desenvolvimento biopsicossocial e que os jovens possam
escolher o seu caminho dizendo não às drogas, criando neles um espirito que só se constrói o
futuro com um corpo e uma mente sãs, livres de drogas.

2. Recomenda-se que as instituições, nomeadamente as escolas, sejam obrigadas a promover
campanhas de sensibilização e prevenção sobre o consumo de droga.
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3. Recomenda-se que o estado português sensibilize os outros estados no sentido de ser feito
um combate forte e permanente à produção e comercialização da droga. Devem os mesmos
estados equacionar as vantagens e desvantagens da legalização do consumo das chamadas
drogas leves, prevenindo sempre os efeitos psicológicos e físicos de qualquer tipo de droga.

