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 Padre Benjamim Salgado
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O assunto da dependência das drogas tem sido debatido por toda a sociedade ao longo dos
últimos tempos, mas continua a ser um flagelo que atinge todas as camadas sociais e todas as
idades.
Apesar da existência de leis, campanhas publicitárias ou medidas tomadas pelos governos que
pretendem proibir o consumo de estupefacientes, na realidade assiste-se a um aumento no
consumo de drogas, principalmente entre a população jovem e em idade escolar.
Ao longo dos últimos anos tem-se assistido a um grande desinvestimento por parte dos
responsáveis da educação na informação e prevenção das drogas. Tal como existe a
obrigatoriedade da leccionação da Educação Sexual em contexto escolar (12 tempos para o
ensino básico), deveria haver a mesma obrigatoriedade em relação à prevenção das Drogas,
para assim poder munir os alunos com a informação necessária para eles próprios poderem
fazer as melhores escolhas.

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

1. Realização de um concurso entre escolas, a nível nacional, de slogans (utilizando vários
tipos de suporte digital) sobre como evitar e prevenir as drogas e outras dependências; ao
dinamizar este concurso, as entidades escolares estarão a sensibilizar os alunos para a
prevenção do consumo de drogas, além de proporcionar a interação entre alunos de várias
escolas.
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2. Filtragem de substâncias psicoativas, nas escolas, por amostragem, em que alguns alunos,
ao acaso, farão análises/testes para permitir saber se os alunos consomem drogas; deste
modo as escolas podem mais fielmente combater o consumo, ao mesmo tempo que fazem a
prevenção e podem regular, ao longo do tempo, o consumo de drogas.

3. Visitas regulares a centros de reabilitação de toxicodependentes, como visitas de estudo,
em que os alunos pudessem ver as consequências do uso de drogas no ser humano, através
de casos reais.

