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 Sebastião da Gama, Estremoz
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A escolha das medidas remete-nos para o nosso interesse pela prevenção na luta contra a
toxicodependência. Duas das nossas medidas vão nesse sentido. No entanto, não queremos
descurar o apoio e reabilitação do toxicodependente. A forma humana e dialogante como
entendemos que o caso da toxicodependência deve ser tratado está patente nas medidas
propostas. Achamos que a prevenção e a integração daqueles que são dependentes devem
estar na linha da frente desta luta. Pensamos também que as medidas que propomos estão
pensadas para agir nos vários níveis da luta contra a toxicodepedência, o local e o nacional.
No nível local entendemos dar especial importância à comunidade escolar onde nos achamos
inseridos.

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

1. Fazer ações de sensibilização, teóricas e práticas (formato Workshop), através de um
profissional de saúde especializado na área ou de um ex-tóxicodependente, nas escolas para
toda a comunidade escolar com o apoio de um CAT, no sentido de apoiar e acompanhar
eventuais casos de jovens em risco.

2. Criação de grupos de jovens mediadores que ajudem os alunos a manter-se longe das
drogas através do diálogo, de atividades desportivas, da representação teatral e de
manifestações artísticas. Estas atividades serão sempre coadjuvadas por profissionais.

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. Apelo à consciência dos jovens através de cartazes e panfletos a nível local e da
comunicação social a nível nacional no sentido de mostrar as consequências do consumo de
drogas.

