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: Escola João Garcia Bacelar - Tocha
Circulo: Coimbra
Sessão: Ensino Básico

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

Em Portugal, existe um grande número de pessoas dependentes de substâncias psico-ativas.
Por essa razão, o Parlamento de Jovens propôs a discussão em torno do tema: "Drogas como
evitar e enfrentar as dependências " com o objetivo de tentar resolver este problema.
Assim na nossa escola, realizou-se um amplo debate em torno desta problemática tendo
chegado a algumas medidas que, no nosso entender, poderão ajudar a minimizar o consumo
das referidas substâncias. Promover ações de formação para toda a comunidade educativa
(pais, encarregados de educação, docentes, discentes, etc) utilizando na sua divulgação os
media locais ou outros. Julgamos que esta medida é muito pertinente por abranger vários
elementos da comunidade educativa, proporcionando-lhes conhecimentos e conselhos sobre
as substâncias psico-ativas. Sendo a escola responsável pela formação integral dos discentes,
todas as ações de sensibilização nesta área servem para prevenir o consumo ou ajudar os
alunos a abandonar a dependência.
Para além das ações propriamente ditas (palestras, debates, encontros…) a escola deverá
assegurar a comunicação com o público, recorrendo a diferentes meios de difusão: panfletos,
cartazes, jornais, redes sociais, etc. A nível local, a escola pode articular com outros meios de
comunicação (a imprensa local, rádios, televisão). Poder-se-á também solicitar a colaboração
de outras entidades (igreja) para chegar ao maior número de pessoas possível. Julgamos
essencial promover a informação não só junto dos jovens, mas também junto dos pais e
encarregados de educação, uma vez que estes podem ficar mais despertos para eventuais
comportamentos dos seus educandos e assim agir atempadamente. Mentes saudáveis para
uma sociedade saudável.
Reabilitar espaços na escola, geralmente frequentados por consumidores de substâncias
proibidas, tornando-os mais atrativos a toda a comunidade escolar. Pensamos que esta
medida pode contribuir para que os alunos que consomem substâncias psico-ativas deixem
de ter um espaço propício ao consumo (uma vez que deixam de estar sozinhos), assim
possam conviver com outras pessoas, deixando de ter oportunidade para consumir.

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.

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

1. Promover ações de formação para toda a comunidade educativa (pais,encarregados de

educação, docentes,discentes,etc) utilizando na sua divulgação os media locais ou outros, de
acordo com o meio em que a escola se insere. Mentes saudáveis para uma sociedade
saudável

2. Recriar espaços habitualmente frequentados por consumidores de substâncias proibidas e
torná-los mais atrativos a toda a comunidade escolar.

3.

