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 dos 2º e 3º ciclos André Soare
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As verbas resultantes do consumo de tabaco e bebidas alcoólicas, que são drogas lícitas,
deverão, no nosso entender, estar ao serviço do combate ao consumo de todo o tipo de
drogas (licitas ou ilícitas). A organização de campos de férias permitirá aos jovens
adolescentes desenvolver relações sociais saudáveis e trabalhar competências pessoais e
sociais, nomeadamente assertividade, competências de comunicação, gestão de conflitos,
gestão de emoções e tomada de decisões de prevenção com a ajuda de monitores
especializados.
De uma forma lúdica e criativa deve ser dada oportunidade aos alunos de diferentes níveis de
ensino de trabalharem este tema nas escolas, sendo a curta-metragem o objetivo mobilizador
desse trabalho.
Sendo a rádio e a televisão meios de informação de larga escala, seria uma oportunidade de
sensibilizar um maior número de pessoas, nomeadamente encarregados de educação, para a
problemática das drogas, permitindo assim o desenvolvimento de atitudes preventivas com a
colaboração de depoimentos na primeira pessoa.

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

1. Encaminhar verbas dos impostos da venda das bebidas alcoólicas e tabaco para a criação
de um campo de férias para adolescentes, onde serão trabalhadas competências de
prevenção relativamente à toxicodependência

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.

2. Promover um concurso junto dos estabelecimentos de ensino do país (1º, 2º e 3º ciclos),
para a realização de uma curta metragem sobre o tema “Drogas, evitar e enfrentar”, sendo a
curta metragem vencedora divulgada na televisão pública.

3. Criação de um programa de rádio / televisão que sensibilize a população para a prevenção
e conhecimento da realidade deste problema, com testemunhos de ex-toxicodependentes.

