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:Instituto Educativo de Lordemão
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Ao longo dos anos, o consumo de drogas tem flagelado a nossa sociedade, originando uma
vida com mais problemas a nível de saúde, uma morte mais rápida e várias implicações
negativas para a sociedade.
Para ter uma vida melhor não devemos estar em contacto com drogas para não cair na
tentação de experimentar. No período da adolescência, é cada vez mais comum que os jovens
suscitem interesse em experimentar as drogas, tendo isto por base, muitas vezes a influência
dos amigos. Sendo um período de profundas transformações, muitos adolescentes têm
tendência a isolar-se, quer por problemas familiares, amorosos ou de qualquer outra
natureza, tornando-se as drogas as suas “melhores amigas” e um dos primeiros recursos.
Indo ao encontro do tema, o Instituto Educativo de Lordemão, vem propor três medidas a
serem apresentadas à Assembleia da República, para evitar e enfrentar as dependências.
A primeira medida vai no sentido de que os adultos devem ser informados sobre a questão
das dependências, para melhor comunicarem com os seus filhos, devendo também o Estado
assumir um papel mais ativo na reabilitação e posterior integração dos toxicodependentes.
A segunda medida defende a inclusão da disciplina de Formação Cívica, que apesar de
transversal ao currículo deveria ser objeto de um espaço próprio, devidamente avaliada, onde
se poderiam tratar estes temas. A terceira medida vem na sequência desta e prevê o
desenvolvimento de atividades, nas Escolas, no âmbito da Formação Cívica, por alunos mais
velhos junto dos mais novos, sensibizando-os e despertando a sua consciência para estas
temáticas.

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

1. Na idade adulta, a prevenção contra a dependência também é importante, pois nem todos
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os adultos estão bem informados em relação a este assunto e, consequentemente, não
conseguem prevenir/ informar os filhos. Uma das medidas que pode ser tomada neste âmbito
é incentivar os toxicodependentes a participar por completo no plano de reabilitação. Como
forma de motivação, o estado poderia fornecer um subsídio que ajudasse nas suas despesas,
no fim do tratamento.

2. Tornar Formação Cívica obrigatória no ensino básico, a nível nacional, contando para nota,
sendo que no 9.º ano de escolaridade seriam abordados os temas “a droga” e “o álcool”

3. Incluir no projeto de 9.º ano de Formação Cívica uma atividade em que sejam formados
grupos e que façam atividades dinâmicas com as turmas de 7.º e 8.º anos de escolaridade
para sensibilização e prevenção do uso de drogas. Neste projeto, no 1.º período, os alunos
teriam aulas teóricas sobre consumos, usos e consequências das drogas, sendo que cada
turma de 9.º ano teria direito a uma palestra sobre estes assuntos, dada por uma pessoa
especializada, para que nos 2.º e 3.º períodos fossem desenvolvidas as atividades com as
turmas de 7.º e 8.º anos

