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 Paço de Sousa - Penafiel
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para dar resposta ao flagelo das drogas, a informação é fundamental. Como diz o povo "vale
mais prevenir que remediar". Assim, a escola e o poder local cada uma na sua especificidade
devem encontrar formas de prevenir este cancro social que leva, muitas vezes, à destruição
de pessoas e famílias. Assim, ao nivel da escola, as ações de formação e a abordagem do tema
"Drogas: evitar e enfrentar as dependências" no curriculo de diversas disciplinas poderiam
ser uma mais valia na informação para a prevenção. Consideramos que deve haver uma
grande articulação entre as várias instituições: família, escola e poder político local.
Quando, infelizmente, os jovens entram por essa via devido às mais diversas razões, a palavra
"acolher" deve estar na mente de todos aqueles que lutam pelo bem comum. Todos devem
ter a oportunidade de RECOMEÇAR. Para isso, é necessário que haja centros de reabilitação
bem equipados que deem resposta aos jovens e às suas famílas. A falta de recursos
económicos jamais poderá ser impeditivo na reabilitação dos indivíduos.
Todas estas nossas ideias que visam dar resposta ao flagelo da droga só terão sucesso se
houver uma mudança de mentalidade de todos, principalmente das instituições que são o
garante da vida em sociedade. Também aqui o "antropocentrismo" deve ser um conceito
fundamental para "evitar e enfrentar as dependências"

.

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.

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

1. Organizar, nas escolas e juntas de freguesia, atividades e ações de formação que abordem a
temática das drogas, numa perspetiva de esclarecimento dos jovens, encarregados de
educação e população em geral.

2. Alargar a oferta de centros de reabilitação a toxicodependentes e melhorar a ajuda
especializada aos mesmos.

3. À semelhança da educação sexual, colocar nos programas curriculares (ciências natureza,
EMRC, etc), o tema "Drogas, evitar e enfrentar as dependências".;

