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 São João de Deus
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas apresentadas pretendem reforçar a prevenção do consumo de drogas e de outras
substâncias que causem dependência e assentam em dois tipos de ação: a informação e
reflexão sobre os perigos que o consumo dessas substâncias representa e o desenvolvimento
de atividades que contribuam para tornar os jovens mais realizados e seguros, aumentando a
sua autoestima e a sua capacidade para recusarem o contacto com tais substâncias.
Em relação à primeira medida, as campanhas de sensibilização, destinadas aos jovens e às
famílias, permitem transmitir informação, prestar esclarecimentos e alertar para as
consequências negativas para a saúde física e mental e para os prejuízos económicos e sociais
que resultam das dependências, através do testemunho de pessoas que enfrentaram esses
problemas, como dependentes, ou como familiares e amigos. No que diz respeito à segunda
medida, a oferta de atividades diversificadas para ocupação dos tempos livres na escola e no
exterior, possibilita a descoberta de interesses dos jovens e pode servir de apoio à construção
dos seus projetos de vida.

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

1. Desenvolver campanhas de sensibilização da sociedade para os perigos do consumo de
substâncias que causem dependência.

2. Promover a prática de atividades extracurriculares dentro e/ou fora das escolas.

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.

