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:Agrupamento de Escolas António Sérgio
Círculo: Eleitoral do Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Primeira medida
O teste das drogas é importante, pois dá para saber quais os estupefacientes que são
consumidos.
Se o aluno em causa for punido, os outros alunos não terão a tentação de consumir, nem
fora, nem dentro da escola.
Quanto ao valor em questão, deve ser a escola a investir na realização dos testes.
No caso de os resultados serem positivos, os pais reembolsavam o dinheiro à escola, pois
tinha sido para o bem do seu filho.
Segunda medida
Realizar uma música, mostrando quais as consequências e o lado negativo da utilização das
drogas.
A música é um modo de comunicação com as pessoas. A música chega onde uma pessoa
quiser, relatando factos reais do que é o consumo das drogas e o que provocam.
Terceira medida
Juntar um vídeo à música. O poder da palavra é grande, mas uma imagem vale mais do que
mil palavras.
Deste modo, consegue-se dinamizar o consumo.
Os jovens ao verem o vídeo associam a má indisposição ao consumo das drogas.

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

1. Pensamos que na escola se deveria fazer um teste à urina intercalado aos alunos que
aparentam esse sinal do uso das drogas.

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.

2. Realizar uma música sobre as dependências.

3. Vídeo com exemplares reais das drogas e testemunhos reais, tentando dinamizar o
consumo das drogas. "

