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 Celorico de Basto
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A intervenção a nível dos comportamentos ligados á atuação em relação à droga e outros
comportamentos de risco, passa em primeiro lugar pela prevenção, mais importante do que
encontrar soluções para o problema é prevenir o surgimento do próprio problema alertando
para os riscos e consequências do envolvimento nesse tipo de comportamento. No domínio
da prevenção a formação é essencial já que permite detetar sinais precoces de
comportamentos de risco assim como dotar os envolvidos das ferramentas necessárias para
detetar e lidar com estas situações. Esta preocupação com a formação deve ser transversal a
toda a comunidade já que diz respeito a todos e é da responsabilidade de todos envolver-se e
dar o seu contributo para ultrapassar o problema. Por outro lado para além da deteção
atempada das situações é igualmente fundamental ocupar os jovens de forma saudável e
criativa já que desta forma a possibilidade de se envolverem com grupos de risco é muito
reduzida já que o seu foco de interesse se vai centrar em grupos dinâmicos, com objetivos
definidos e com um conjunto de atividades em torno das quais os jovens vão organizar os
seus interesses e as suas vivências diárias.

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

1.
Elaboração de um plano de formação e intervenção a nível concelhio que envolvesse
escolas, associações de estudantes e pais e encarregados de educação, centro de saúde,
autarquia e GNR. Este plano comtemplaria a realização de um dia concelhio dedicado á
informação e alerta em relação aos comportamentos de risco relacionados com todo o tipo
de dependências, a realização de ações de formação e sensibilização dirigidas a toda a
comunidade com a apresentação de casos reais procurando dotar os intervenientes de
ferramentas que lhes permitam identificar atempadamente comportamentos de risco.

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.
Criar gabinetes de apoio a nível concelhio ás famílias de antigos dependentes,
promovendo uma intervenção no terreno de apoio não só aos próprios ex-dependentes mas
também ás famílias que podem rapidamente aperceber-se de novos comportamentos de
risco e, contando com o apoio de técnicos especializados, contornar essas situações.

3.
Fomentar a criação de parcerias entre as escolas, entidades culturais e desportivas, e
câmaras, no sentido de fomentar a criação de projetos/atividades de ocupação dos tempos
livres dos jovens, a custo reduzido, de forma a ocupar os tempos livres dos jovens de forma
saudável e desenvolvendo a criatividade, contribuindo assim para a redução de possíveis
comportamentos de risco e promovendo a integração dos jovens em grupos muito menos
suscetíveis de assumir esse tipo de comportamentos.

