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 de Pedome, Vila Nova de Famalicão
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Num atual contexto sócio - económico, em que se encontra o país, e que aflige está área
desmedidamente, temos verificado de modo alarmante a um aumento do uso de drogas e
outras substâncias entre conhecidos, que reflete em muitos casos a fragilidade do suporte
socio-familiar, em que muitos que conhecemos e ou partilham espaços connosco se
encontram. Não é inédito ouvir histórias sobre quem anda a "experimentar", na freguesia ou
sobre casos "possíveis" de adultos, que em situação de desemprego e ou de
"desmembramento" familiar "andam por ai"… E os filhos estão sozinhos, sem ter com quem
ficar, porque os encarregados de educação andam por ai ou estão todo o dia a trabalhar.
Chegam a casa e estão cansados, na maioria nem vão à escola para saber dos filhos. E os filhos
andam por ai, quase nas mesma ruas das tentações dos encarregados de educação e dobram
curvas de desânimo. Os alunos mais que reconhecer os malefícios do consumo e uso de
drogas e as consequências que podem trazer para si, devem ser estimulados a participar neste
combate. Também os encarregados de educação necessitam de ferramentas para orientar os
seus, a escola de estruturas de articulação, diagnóstico, intervenção e comunicação, assim
como a um conjunto de instituições e grupos devem ser prestadas estruturas e mecanismos
que viabilizem no terreno intervir na prevenção e combate do uso de drogas.

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

1. Criação de uma equipa multidisciplinar, que inclua docentes, delegados e sub-delegados
de turma, representantes de encarregados de educação, profissionais de saúde, membros
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das juntas de freguesia, associações de atividades sociais para em conjunto desenhar
estratégias de ajuda a casos de alunos diagnosticados ou familiares próximos destes.

2. Criação de infra-estruturas para ocupação de tempos, após as aulas e fins de semana,
em articulação com as juntas de freguesia e instituições sociais, com atividades desportivas,
pedagógicas, musicais, de pintura e escultura e outras.

3. Oferecer formação a alunos, docentes, auxiliares da ação educativa e encarregados de
educação sobre mecanismos para evitar o consumo de drogas, identificar as causas, indícios
que facilitem a identificação de potenciais consumidores e como proceder para os auxiliar.

