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 Miguel Torga
Círculo: Bragança
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A abordagem da questão das dependências da droga e da resolução dos problemas a elas
(dependências) associadas, sendo antes demais um problema social e familiar, deve ancorar
na escola e, especialmente, nos sujeitos, na sua interioridade e pensamento e na sua relação
de uns com os outros. A perspetiva deve ser de sensibilizar científicamente, envolver
compreensivamente e atuar qualitativamente.

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

1. PROMOVER CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO: Sessões de esclarecimento na Escola
envolvendo diferentes entidades e instituições; divulgação (meios de comunicação);
exposição de material informativo em locais públicos; apresentação de testemunhos
(profissionais que partilham experiências; indivíduos em reabilitação que queiram partilhar
vivências);

2. INTERVIR PARA MINIMIZAR O RISCO DE “CAIR NO MUNDO DA DROGA”: Criar hábitos de
vida saudável; promover o desenvolvimento de atividades educativas, culturais e desportivas;
envolver os agentes educativos (alunos, professores, pais e encarregados de educação) em
atividades lúdicas que envolvam a natureza e a cultura;
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3. CRIAR UM GABINETE DE APOIO: Constituir equipa multidisciplinar para dar resposta aos
diferentes desafios colocados pela atual conjuntura sociocultural; criar linha
anónima/confidencial de apoio para esclarecimento, informação e encaminhamento;

