Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Básica 2º/3º Ciclos Martim de Freitas
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

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

Considerando que:
1º - A crise económica e social está a provocar um aumento do abuso de drogas e uma
alteração dos padrões de consumo, originando o número mais elevado de novos
toxicodependentes dos últimos dez anos.
2º - O uso de drogas resulta, a maior parte das vezes, de interações entre o jovem e a
sociedade de consumo e das aparências, das exigências da moda, da influência dos media,
levando-o a querer sentir-se mais valorizado.
3º - O problema do uso das drogas não afeta apenas os seus utilizadores e as suas famílias,
mas toda a sociedade.
4º - A escola, em estreita colaboração com a família, deve ter um papel essencial no
esclarecimento, acompanhamento, orientação e prevenção do consumo de drogas, na
formação do espírito crítico, na criação de capacidades para enfrentar os problemas daí
decorrentes, na promoção da autonomia intelectual.
5º - No dia-a-dia escolar o jovem deverá encontrar um ambiente amizade, compreensão e
ajuda mas, também, de esclarecimento sobre as consequências do uso das drogas, de
questionamento sobre atitudes de risco, de resistência às pressões do grupo e de formação
consciente de uma identidade pessoal positiva.
6º - Para tal, as escolas precisam de desenvolver estratégias de prevenção ativas e adaptadas
às suas realidades locais, com princípios e regras claramente definidos.

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

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

1. Inclusão mais explícita da temática das drogas e dos problemas resultantes do seu

consumo nos currículos escolares, para a sensibilização e prevenção da toxicodependência..

2. Recolha de fundos que revertam para instituições de combate às drogas e criação de
incentivos para que as empresas integrem pessoas que tenham efetuado curas de
desintoxicação.

3. Inspeções intensivas e regulares a lugares de risco (escolas, discotecas…) e aplicação mais
rigorosa da legislação repressiva.

