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 e Secundária de Carrazeda de Ansiães
Círculo: Bragança
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A droga é um flagelo social que é preciso combater por todos os meios, por todas as
entidades, associações e por todos nós.
Apesar de toda a revolução tecnológica e de toda a mediatização da informação, os jovens
ainda, carecem de muito conhecimento acerca das drogas, dos seus malefícios, e dos seus
perigos e implicações familiares e sociais. A informação desvirtuada ou a ignorância sobre a
matéria é evidente, provocando juízos de valor ou opiniões deturpadas acerca das drogas e
dos seus perigos.
É fundamental mais informação/formação acerca deste problema, sobretudo para as
camadas mais jovens e com envolvência mais efetivas das instâncias locais, dos pais e,
sobretudo, das escolas, onde atualmente, os jovens contactam com esta realidade desde
muito cedo, quando ainda não têm estrutura mental para gerir toda a informação e sugestões
que lhes são veiculadas.
É necessário apostar na reabilitação daqueles jovens que já consomem com alguma
regularidade, “de vez em quando” (cic.), ou daqueles que já são dependentes, mas é
fundamental apostar na prevenção. As entidades e instituições locais, deviam encarar
seriamente esta praga e criar condições para os adolescentes e jovens ocuparem os seus
tempos livres em atividades de grupo, orientadas por profissionais, onde eles possam
desenvolver valores, capacidades e expor os seus desejos e inquietudes.

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

1. Realizar mais sessões educativas nas escolas com profissionais que informem os jovens dos
perigos das drogas, dos comportamentos desviantes e das formas de circulação e consumo
nos meios sociais.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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2. Criação de um gabinete de apoio ao jovem com atividades de
acompanhamento/reabilitação para os toxicodependentes, com ajuda de técnicos e com
testemunho de ex-toxicodependentes reabilitados.

3. Criação de um centro para a partilha e convívio dos jovens. Esse espaço será provido com
diversos equipamentos para os jovens puderem desenvolver as suas competências ou anseios
e ocupar os seus tempos livres em várias atividades, acompanhados por técnicos e
profissionais de diferentes áreas. Nesse centro promover-se-iam encontros de jovens,
debates, atividades desportivas, lúdicas, recreativas, etc.

