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 de Arganil
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As drogas e as respetivas dependências constituem um fenómeno cada vez mais abrangente.
Assim, consideramos necessário sensibilizar as crianças logo a partir do 4º ano de
escolaridade. Trata-se de indivíduos que já apresentam maturidade suficiente para o
tratamento destas temáticas e que se encontram numa fase crucial da sua vida escolar, pois
irão transitar para o 2º ciclo, o que normalmente implica mudança para uma escola com um
quotidiano mais complexo.
Apesar de estes assuntos serem já abordados em algumas disciplinas, consideramos que seria
vantajoso o tratamento dos mesmos no âmbito do maior número de disciplinas possível.
Conscientes que as dependência existem de facto nas escolas, seria pertinente a existência de
equipas pluridisciplinares para ajudar os alunos e respetivas famílias a superar este flagelo.
Acreditamos que a implantação destas medidas, iria dotar as escolas de ferramentas que lhes
permitiriam minorar substancialmente as consequências desta problemática.

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

1. Dinamização de projetos para a sensibilização dos alunos do 4º ano de escolaridade
relativamente aos perigos inerentes ao consumo de qualquer tipo de substâncias que
provoquem dependência.

2. Introdução, nos programas curriculares, de conteúdos destinados a informar melhor os
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alunos acerca de todas as temáticas de substâncias suscetíveis de criar dependências.

3. Criação, nas escolas, de equipas multidisciplinares para trabalhar com os jovens que já
tenham comportamentos de risco.

