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: Básica e Secundária do Cadaval
Círculo: Lisboa
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Uma vez que nos dias de hoje se verifica um aumento do número de pessoas afetas a
substâncias químicas ilegais e tendo em conta que entre estes se encontra um número
significativo de jovens, foram sugeridas medidas de prevenção/diminuição do consumo de
drogas.
A necessidade de tratar esta temática é reforçada pelo contexto da região onde se encontra a
escola, na medida em que, provalvelmente, muitos elementos da comunidade educativa têm
conhecimento direto ou indireto de pessoas com esta dependência, pelo que urge atuar junto
destas e de todos no sentido de ajudar a que se libertem da dependência, ou que nunca a
desenvolvam.
Face ao exposto, as medidas propostas são as seguintes.

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

1. Análises sanguíneas para determinar a quantidade de substâncias ilícitas, caso o nível de
substâncias exceda um determinado limite, deverão os indivíduos serem punidos.

2. Os indivíduos consumidores ou portadores de drogas deverão ser sujeitos a uma punição
ou exercerem trabalho comunitário.
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3. Realização de eventos, para estudantes, com a presença de uma pessoa que, no passado,
foi toxicodependente.

