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 Secundária de São Lourenço em Portalegre
Círculo: Portalegre
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Com a evolução do mundo, numa era de tecnologia desenfreada, os problemas humanos
continuam a aumentar. Na juventude, as toxicodependências são, sem dúvida, um dos
principais flagelos atuais. Muito se tem falado, e feito, para minimizar este problema mas,
infelizmente, os resultados têm sido quase nulos… Talvez isso aconteça porque não basta
informar, é preciso formar! E formar é uma das dimensões de educar e, por isso, uma
competência também das escolas. O nosso projeto organiza-se em duas linhas: - Educar e
Reprimir. Sem medo, afirmamos que, por vezes, apenas a educação/formação se torna
insuficiente e, por isso, uma atitude repressiva e punitiva tem de ser assumida sem medo das
palavras.
A Escola Secundária de São Lourenço, discutindo a temática e olhando a realidade, propõe,
então, a adoção das seguintes medidas:

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

1. Criar a introdução de uma Semana das Toxicodependências nas escolas, na qual seja
abordada a temática, desenvolvidas ações concertadas com outras forças vivas da sociedade,
como a PSP, os Serviços de Saúde (entre outros), que mostrem aos jovens os efeitos dos
consumos de drogas, incluindo a presença de toxicodependentes e ex-toxicodependentes que
relatem a sua experiência e o seu sofrimento.

2.
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2. Introduzir nos programas de Ciências Naturais e Português, de forma articulada e
transversal, conteúdos relacionados com, respetivamente, os malefícios dos consumos em
termos de saúde física e mental, e os problemas sociais que daí advem, promovendo
trabalhos de pesquisa e de grupo nos quais a descoberta seja feita pelos alunos para, desse
modo, a mudança de comportamentos e atitudes ser efetiva e definitiva.

3. Instalar nas Escolas medidas de segurança eficaz, desde logo controlo nas entradas e
saídas, vigilância nos intervalos e em espaços não letivos, com punições eficazes e exemplares
em todas as situações de comportamentos desajustados, e, simultaneamente, impedir, com
rigor, a venda de produtos desse tipo e afins nas imediações dos estabelecimentos de ensino.

