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 e Secundária Oliveira Júnior
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As drogas são um problema real da sociedade atual. Urge travar o seu consumo para se
minimizarem os problemas sociais e de saúde pública daí decorrentes.
Consideramos que é ímprescindível atuar em duas vertentes: consciencializar a comunidade
(escolar, local e nacional) para o perigo do consumo das drogas e, simultaneamente,
promover o tratamento dos dependentes.
Propomos a criação de campanhas de informação/sensibilização para esta problemática,
nomeadamente através das redes sociais e dos media; promover a constituição de equipas
multidisciplinares (centros de saúde, Escola Segura, autarquias , instituições) que atuem em
parceria com as escolas; reforçar o Desporto Escolar e outras formas de prática desportiva
na escola que direcionem a energia dos jovens para hábitos de vida saudáveis; promover
ações de formação destinadas exclusivamente a pais e encarregados de educação
frequentemente alheios a esta problemática.
Por outro lado, a sociedade deve procurar apoiar os toxicodependentes no sentido de os
integrar socialmente, através do investimento em centros de recuperação/tratamento e na
sua integração social, nomeadamente na sua inserção na vida ativa.

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

1. Consciencializar a comunidade para o perigo do consumo das drogas através de
campanhas de sensibilização/informação.

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. Promover e reforçar o apoio a toxicodependentes por parte da sociedade.

3.

