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 Secundária com 3º Ciclo Gonçalo Anes Bandarra - Trancoso
Circulo: Guarda
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

As campanhas de sensibilização como intervenção preventiva em meio escolar são muito
importantes, pois o contexto escolar é frequentado por um grande número de crianças e
jovens que, na sua maioria, não consomem substâncias ilícitas e lícitas, mas que têm
necessidade de ser informados sobre os riscos da sua eventual utilização. A informação deve
ser bem fundamentada do ponto de vista técnico e científico, facultada e discutida com todos
eles, privilegiando-se um discurso dissuasivo face ao seu uso. Os professores, outros técnicos
que intervêm em meio escolar, pais e elementos da comunidade envolvente, são, a título
pessoal ou institucional, agentes preventivos que detêm um conhecimento, experiência e um
saber que não devemos desprezar nem dispensar. A escola é um dos contextos onde muitos
jovens e crianças passam grande parte do seu tempo, mas é importante não esquecer que,
também frequentam outros espaços onde são confrontados com situações que os desafiam e
é imperioso que estejam capacitados para responder/ reagir de forma a salvaguardarem
estilos de vida saudáveis. As autoridades policiais, instituições de saúde, técnicos
especializados, tribunais e outros devem desenvolver um trabalho de dissuasão de modo a
evitar o tráfico e o consumo de drogas, e garantir apoio aos dos grupos sociais mais
desprotegidos.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Campanhas de sensibilização junto da comunidade escolar permitindo a informação e

promoção de comportamentos saudáveis e a consequente prevenção dos consumos de
substâncias lícitas e ilícitas e promover a redução do consumo das mesmas, bem como a
diminuição das toxicodependências.
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2. Fornecer aos pais e educadores, através de ações/palestras, um conjunto de informações
úteis acerca de drogas lícitas e ilícitas e dos seus efeitos, dos motivos que levam vários
adolescentes e jovens a consumir essas substâncias, do significado que tem para eles e, o que
é mais importante, a identificação de uma série de atitudes que os pais podem adotar para
evitar que os seus filhos consumam certas substâncias ou tenham problemas com elas.

3. Reforçar a luta contra o crime do tráfico de droga, punindo todos os intervenientes e
promover a melhoria das condições de vida das pessoas, a fim de evitar que o desemprego
esteja, muitas das vezes, associado às dependências.

