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 EB 2,3 Marquês de Pombal
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As dependências são uma realidade cada vez mais presente e transversal na sociedade atual,
tal a forma como surge independentemente do estatuto económico, social e intelectual,
género ou raça das pessoas envolvidas. Por outro lado, trata-se de uma situação com a qual
contactamos, cada vez mais cedo, de forma direta ou indireta, através da televisão, de filmes,
da internet, nas ruas, na escola.
Todos sabemos que os jovens são o espelho da sociedade e que todos os problemas sociais
neles se refletem de imediato, levando a manifestações de vazio psicossocial e cultural e a
uma falta de referências e de valores para a sua existência. Cremos que na crise atual
(económica e de valores) parece estar criada a conjugação «ideal» para a tentativa de
resolução de problemas de forma imediata que os consumos, aparentemente, propiciam. Por
outro lado, a fase de desenvolvimento psicológico em que se encontram os alunos do 2º e º
ciclos obriga à necessidade de pertença ao grupo de pares, levando, portanto, à repetição de
comportamentos, nem sempre os mais adequados, e relativizando o papel dos adultos
significativos (família, professores).
Assim, sendo um problema global, o problema das drogas (prevenir e enfrentar) deve ser
abordado e trabalhado em níveis diferentes mas interligados (a Família, a Escola, as
Instituições Governamentais), num processo que envolva toda a sociedade civil. Dito de outra
forma, e uma vez que o consumo de qualquer tipo de drogas é assumidamente um fator
perturbador do crescimento e da formação dos futuros cidadãos ativos e produtivos do país,
compete a toda a comunidade combatê-lo e enfrentá-lo, começando, logicamente, pela
comunidade que nós é mais próxima, a escolar. Torna-se fundamental o recurso a técnicos
especializados de diferentes setores (psicólogos, sociólogos, técnicos de saúde e de serviço
social, forças policiais,…), numa abordagem pluridisciplinar às várias problemáticas associadas
às drogas, numa perspetiva de divulgação, prevenção e resolução de problemas concretos e à
formação de uma consciência cívica e de envolvimento.
Conscientes da realidade que se vive na nossa sociedade, concluímos assim da necessidade de
agir através de medidas preventivas, de sinalização e de apoio. São estas as nossas propostas:
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Lançamento de uma campanha de sensibilização social sobre a temática, a nível local,
destinada a toda a comunidade e a vários níveis etários, nomeadamente através de
conferências, palestras e dispositivos mediáticos (blogues, plataformas,…) e fazendo uso de
equipas multidisciplinares.

2. Responsabilizar o Estado pela criação e manutenção de redes de apoio a
toxicodependentes, através do apoio financeiro e técnico.

3.

