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 Básica Serra da Gardunha - Fundão
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A escola é uma referência cultural da comunidade e deve estar atenta aos problemas dos
jovens, prevenir a marginalização e o abandono escolar que podem levar à
toxicodependência. Deste modo, pretendemos que os nossos profissionais se tornem ainda
mais aptos para lidar com esta problemática. Considerando o conhecimento e o saber algo
essencial, para nós seres humanos, formarmos as nossas próprias ideias e opiniões,
defendemos que seria crucial dar a conhecer, o mais cedo possível, informação sobre a
temática das Drogas, assim como as consequências do seu uso.
Tendo em conta o currículo das diferentes disciplinas do 2º e 3ºciclos, concluímos que o
assunto é apenas abordado no 6º e 9ºanos de escolaridade. Além disso, constatamos que no
6º ano é abordado de uma forma bastante superficial e que, no 9ºano, apesar de ser
lecionado de uma forma mais aprofundada, consideramos ser tarde demais para evitar alguns
problemas.
Com a existência dos Gabinetes que propomos nas Escolas, os jovens teriam oportunidade
de ter outras atividades lúdicas, e assim, diminuiria a probabilidade de ingressarem em maus
caminhos.

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

1. Colocação de psicólogos na Escola e formação para professores e funcionários, com o
intuito de garantir a presença de profissionais mais atentos e habilitados para poderem ajudar
os jovens em risco de dependência.

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.

2. Sessões de esclarecimento/informação sobre a temática das Drogas, ao longo de todo o
percurso escolar, bem como a criação de uma rede de informação (na página eletrónica das
Escolas)

3. Existência em todas as escolas de um Gabinete com profissionais que incentivem os alunos
a seguir outros rumos, nomeadamente através da organização de atividades
lúdicas/prevenção, de modo a manter os nossos jovens longe das más influências.

