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 do Entroncamento
Círculo: Santarém
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A melhor maneira de reduzir os custos sociais, económicos e culturais da droga é através da
prevenção, como tal, as medidas da nossa lista apostam nesta filosofia. Além disso, a maioria
das nossas medidas procura inserir-se na escola pois é lá que a maioria dos jovens passa a
maior parte do tempo e é também lá que cria e desenvolve laços de amizade, que devido à
pressão dos pares pode levar ao consumo de drogas
Como tal, consideramos importante e pertinente a criação deste “Observatório
Escolar”, devido ao papel, já referenciado no ponto anterior, que a escola desempenha. Este
observatório será constituído por técnicos especializados de vários sectores e por alunos.
Assim, esta equipa seria formada por sete membros: três alunos (um da AE, um do
Secundário e outro do Básico), dois professores (um da Direção Executiva e um do PESES), um
assistente operacional e um elemento do Centro de Saúde e/ou da CPCJ. Este grupo deverá
reunir com frequência para aferir possíveis casos de consumismo na escola, procedendo à
análise de situações e à discussão dos problemas detetados ao nível comportamental dos
alunos, procurando encontrar soluções para resolver o consumo de drogas.
A criação de um meio antidrogas, com a implementação de uma Cool Zone seria
bastante importante devido a uma política de tolerância zero dissimulada em relação à posse
de drogas dentro da escola. Apesar da mesma já ser proibida, sem a devida vigilância, esta
facilmente pode ser transportada para o espaço escolar. Com a criação de uma Cool Zone, os
alunos terão um espaço onde se poderão divertir e passar tempo depois das aulas e nos
intervalos com diversas atividades tais como música, jogos (de mesa, de computador, psp,),
filmes, onde será um escape para o consumo de drogas nas classes de alunos mais novos, o
que fará com que não consumam drogas devido ao preenchimento do seu tempo com
atividades na Cool Zone.
As atividade e palestras/sessões relativas ao tema das drogas também são bastante
importantes, pois apesar de a maior parte da população escolar já ter conhecimento dos
efeitos físicos e psicológicos da droga, é importante continuar a reforçar a ideia e apelar para
outros efeitos da droga (nível familiar por exemplo). Nessas atividades podiam participar
elementos da GNR e da PSP que estão integrados na “Escola Segura”, acompanhados de
demonstrações feitas pelas equipas cinotécnicas que pretendem esclarecer os alunos sobre
os perigos das drogas. As palestras/sessões poderiam ser dadas por vários apoios como o IPJ,
o IDT e por elementos do “Observatório Escolar”.
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Estas medidas fariam com que os alunos:
i.
desenvolvessem a capacidade de tomada de decisão;
ii.
tivessem mais acesso ao conhecimento dos perigos das drogas, fazendo com que
aumentasse a dificuldade de acesso às mesmas (substâncias psicoativas) dentro do espaço
escolar.
.

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

1. Criação de um Observatório de monitorização e prevenção de drogas no meio escolar com
vista a apoiar os alunos, pais e restantes membros da comunidade escolar na prevenção e
combate às drogas sendo formado pelo PESES. Esta formação e materiais podem ser
ministrados pelo SICAD e pelos Centros de Saúde.

2. Criação de um meio antidrogas com a implementação de uma Cool Zone no recinto escolar.

3. Atividades que dotam os jovens de tomada de decisão, resolução e reforcem a sua
autoestima, e que os ponham em contacto com situações reais de drogas.

