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:Colégio D. José I
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta a temática enquadramo-la em três perspetivas fundamentais: primeiro,
encontramos um grande leque de diferentes tipos de dependências, desde as drogas a por
exemplo o alcool, que podem ser acessiveis de diferentes maneiras. Em segundo lugar referir
que estas dependências acarretam graves consequências para os individuos, para as familias e
ainda para a saúde publica. Por ultimo, consideramos que os jovens são o principal alvo e
simultaneamente veiculo de intervenção neste âmbito. Assim, as medidas propostas,
pensamos que respondem a estas três considerações expostas. Por fim, não queremos deixar
de expor que consideramos que estas medidas individualmente não são por si a solução, mas
sim como parte de um estratégia global.

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

1. Incluir no plano escolar uma disciplina obrigatória para a educação, prevenção e terapia das
várias dependências, desde o 1.º Ciclo, em que estão previstas sessões de sensibilização com
a participação de toxicodependentes e ex-toxicodependentes.

2. Impedir a venda de tabaco e álcool a menores de 21 anos.

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. Instalar centros de reabilitação gratuitos para os toxicodependentes, nas principais cidades
do país.

