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Identificação da Escola:Escola Secundária Domingos Rebelo
Círculo: R.A.A
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos últimos tempos tem se verificado que o consumo de drogas é um problema que tem
assumido uma grande importância tanto do ponto de vista sanitário como social na união
Europeia e no resto do mundo. Apesar de os dados estatisticos demonstrarem uma tendência
para a estabilização da maioria das formas de consumo, contuinuam a registar-se óbitos
relacionados com a utilização destas substâncias.
A saúde das crianças e dos jovens deverá ser uma prioridade fundamental nas politicas de um
pais. Por isso é necessário apostar na prevenção e redução das consequências negativas do
uso destas substâncias a nivel da saúde e a nivel social.
Neste âmbito apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Promover hábitos de vida saudável na comunidade escolar através de atividades
desportivas, com o objetivo de ocupar os tempos livres dos alunos ;

2. Rever a legislação das smart shops com o objetivo de acabar com estas;

3. Criar na escola um gabinete de apoio aos estudantes onde fossem esclarecidas dúvidas,
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dados conselhos e realizadas sessões de esclarecimento acerca do tema das
toxicodependências.

