Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola:Colégio de S. Miguel
Círculo: Santarém
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Porque queremos uma sociedade livre de drogas e porque sabemos quais os efeitos e quão
prejudiciais estes são à saúde, propomos as seguintes medidas:

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

1. O aumento da pena de prisão para toxicodependentes e para pessoas que possuam drogas
ilegais, tendo estes a obrigatoriedade de trabalhar dentro do estabelecimento prisional,
sustentando-se na totalidade em vez de serem os contribuintes a fazê-lo. Esta medida iria
fazer com que as pessoas, antes de consumirem ou traficarem estas substâncias ilegais, se
lembrassem dos riscos que correm, moderando, assim, o consumo destas drogas.

2. Deveriam ser criados mais programas/campanhas de prevenção para as escolas. Não
palestras para os alunos mas sim técnicos/especialistas nestas áreas (nomeadamente
médicos, enfermeiros, psicólogos…) que saibam reconhecer sinais e sintomas desta epidemia
para que pudessem trabalhar com aqueles alunos com problemas.

3. Por fim, maior fiscalização e apoio nas escolas, isto é, a presença efetiva (diária, semanal,
wuinzenal) de cães treinados (ou outras formas de detetar estupefacientes)nas entradas das
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escolas para dissuadir os alunos de levar drogas para as escolas e, assim, livrar as escolas de
drogas de uma forma eficaz. Poderia haver, aqui, uma articulação com a nossa segunda
medida. Tudo isto seria benéfico para os alunos, para as escolas e para a sociedade em geral
pois, como sabemos, é nestas idades que se iniciam estes tipos de comportamentos.

