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 Integrada Canto da Maia
Círculo: Região Autónoma dos Açores
Sessão:2º ciclo

Projeto de Recomendação:

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

Na sequência de inumeros debates sobre o tema, os candidatos apresentam as seguintes
medidas propostas, abaixo mencionadas, como recurso de tentar junto dos jovens alterar
padroes de comportamento disrruptivos, substituindo-os pela aquisição de hábitos de vida
saudáveis e por outro lado exercer uma ação pedagócica/ educativa junto de outros jovens .
No que concerne ao consumo de alcool, atraves da criação dos alcoolicos anónimos alertar os
jovens para a existência de um espaço onde podem debater os seus problemas e receber
aconselhamento profissional e informal de como poderão ultrapassar o seu problema . Por
outro lado ao liberalizar as drogas, poderá existir uma diminuição do consumo das mesmas
devido à eliminação gradual dos traficantes, pois acham que são estes ultimos os principais
responsáveis pela incitação do consumo de droga.

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

1. Liberalizar as drogas

2. Alcoólicos anónimos para jovens

3. Spots publicitários incentivando a prática de bons hábitos de vida em deterimento do
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consumo do alcool em atividades festivas/ encontros de jovens

