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 secundária D.Manuel I - Beja
Círculo: Beja
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Grande parte das pessoas começa a consumir drogas durante a adolescência, ainda nas
escolas, devido à influência dos seus “amigos”. Muitas vezes ameaçados de serem expulsos
do grupo, porque os outros adolescentes começam a dizer que são uns fracos, assim como,
outras críticas que podem levar a pessoa a iniciar o consumo de drogas.
Muitas vezes o consumo de drogas pode levar a pessoa a mudar, tornando-se mais violenta,
agressiva, e em alguns casos a agressões domésticas ou até a situações de morte daqueles
que lhes são mais próximo.
Os alunos depois de falarem e observarem casos de dependências poderiam juntar-se em
grupos e partilharem as suas vivências através de uma campanha publicitária (anúncios,
artigos em jornais, elaboração de trailers, etc.) juntamente com a ajuda de gestores
publicitários. Neste anúncio iriam ser transmitidas as ideias principais captadas, ou pequenas
histórias das pessoas dependentes de drogas com que interagiram.
O objetivo é mostrar aos adolescentes que a droga acaba sempre por prejudicar a vida das
pessoas, a nível da saúde, não só a nível físico, mas também a nível psicológico, emocional e
social. Mostrando pequenas historias e interagindo com a pessoa que acabou por se render,
deixando o vício vencer.
No entanto existem também histórias de pessoas que não se dirigem apenas ao vício, mas
que mostram a grande vontade de superar e vencer a luta contra as drogas. Quer-se como
objetivo que esse espirito lutador passe para todos os adolescentes e lhes mostre que todos
são capazes de vencer o desafio.
Outro objetivo destas propostas é fazer com que os dependentes se sintam úteis e se possam
aperceber de que cada vez o consumo de drogas se inicia mais cedo.

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.

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

1. A nossa proposta é levar os alunos, principalmente aqueles que fumam ou consomem
drogas, a assistirem “casos de vida” experiências vividas por aqueles que acabaram sem
família, sem amigos…praticamente sem nada. Poderia ser organizado um grupo de
profissionais (médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos…) que assim iriam acompanhar os
alunos neste processo e falar com eles, ajudá-los a perceber o quanto prejudicial é para eles
como para os que os rodeiam o consumo de drogas.

2. Proibir a venda de álcool a menores de 18 … utilizando como penalização a quem fugir à lei
uma multa que cresce cada vez mais consoante as vezes em que os vendedores infligem a lei.
O objetivo é reduzir o número de jovens dependentes das drogas que na verdade são legais,
mas continuam a ser drogas, porque provocam o vício e causam doenças que posteriormente
poderão levar à morte.

3. Aumentar a segurança marítima, terrestre e aérea de modo a que seja mais difícil fazer
contrabando de drogas, ao mesmo tempo que se lançam campanhas de esclarecimento para
os jovens de forma a aumentar o seu nível de conhecimento sobre as drogas e as suas
consequências.

