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 Secundária c/ 3.º ciclo Nuno Álvares
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Acompanhando a massificação da sociedade, as drogas tornaram-se cada vez mais
disponíveis. Já não se trata do consumo tradicional, como a ingestão de álcool ou o mascar de
folhas de cocaína, mas de produtos refinados, mais ativos, mais prejudiciais e alienantes,
alguns sintéticos. Estes produtos têm em comum o enorme poder viciante que conduz à
existência de cada vez mais consumidores. Mas não é apenas o consumo que se revela
preocupante. Numa sociedade em que o dinheiro é fundamental, os traficantes tornaram-se
cada vez mais poderosos. Tráfico e consumo, ambos à margem da lei, efetivaram-se num dos
flagelos da nossa era.
Medida 1 - Esta medida permite identificar a população escolar de risco e promover o correto
acompanhamento das crianças/ jovens e respetivas famílias. Neste âmbito, é fundamental o
papel do diretor de turma, em particular, e da comunidade escolar, em geral. A escola, como
primeira instância na promoção e proteção dos direitos das crianças/jovens, possui o saber
necessário para o encaminhamento mais adequado a cada situação (tutores, instituições
sociais e/ou de saúde…).
Medida 2 - Esta semana aberta tem como principal objetivo a prevenção, alertando e
consciencializando a comunidade escolar para os problemas associados ao consumo das
drogas. As atividades a promover durante a semana deverão ser multidisciplinares e estar
inscritas no Projeto Curricular de Turma, com uma carga horária que deverá ser definida de
acordo com o contexto de cada escola.

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

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.

1. Identificar a população discente de risco, em particular as crianças/jovens pertencentes a
famílias com historial de consumo de drogas/álcool que, salvaguardando a sua privacidade,
deverão ser regularmente acompanhadas por profissionais capacitados para o efeito.

2. Criar uma "Semana aberta para a prevenção das drogas", a implementar obrigatoriamente
em todas as escolas do país, a partir do segundo ciclo.

3.

