Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

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

1ª - Deste modo, estes depoimentos poderão chocar e sensibilizar os adolescentes impedindo

a entrada “neste mundo” e contribuir para que eventuais jovens consumidores percebam a
gravidade da matéria em questão e assim consigam pedir ajuda e afastar-se do consumo de
droga.

2ª - Neste dia os alunos devem assistir a palestras/realizar inquéritos para a sensibilização dos
estudantes. A partir destes testemunhos poderão ser desenvolvidos métodos mais eficazes
para a prevenção que poderiam ser efetivados numa fase anterior ao contacto destes com
estas substâncias. A realização destas atividades, permitirá os alunos uma tomada de
consciência mais efetiva para o assunto.

3ª - Deste modo pretendemos através do dialogo sensibilizar os jovens e de certo modo dar a
conhecer de uma forma mais realista os malefícios que daí decorrem.

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

1. Promoção de dialogos com associações de apoio a ex toxicodependentes.

2. Realização de um dia "antidroga" por período.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3. Criar um gabinete de apoio com técnicos especializados no assunto.

