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 Soares dos Reis
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O consumo e dependência das drogas é um assunto que merece a atenção de todos os
cidadãos, mais ainda num ambiente de formação como são as escolas. Não obstante o
esforço desenvolvido pelas entidades oficiais no combate ao consumo, dependência e tráfico
de estupefacientes, dados do Relatório Europeu sobre Drogas 2013 apontam para o consumo
de droga como uma das principais causas de morte entre os jovens na Europa.
Ninguém tem dúvidas sobre a eficácia dos esforços desenvolvidos quer ao nível das políticas,
quer ao nível das ações levadas a cabo por entidades oficiais e/ou particulares no combate a
este flagelo pessoal, familiar e social. Contudo, o crescente aumento de novas substâncias
psicoativas, com um mercado em crescimento, tem gerado grandes preocupações entre pais
e educadores.
Como professores e educadores entendemos que este tema preocupa a comunidade
educativa, tanto pela prevenção, como pelas possíveis soluções a adotar. Por outro lado,
enquanto cidadãos devemos estar sempre atentos a problemas sociais, em particular do
grupo etário dos jovens que constituem um grupo de maior risco, face a esta problemática.
O quotidiano da sociedade atual revela-se preocupante, dadas as dificuldades económicas
presentes, associadas a uma falta de tempo, diálogo e abertura no contexto familiar.
Assim, as medidas propostas visam a sensibilização e o esclarecimento como formas de
reduzir e afastar as dependências.

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

1. Reforçar o acompanhamento parental e escolar, através de ações de esclarecimento a
formadores/professores e pais.

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. Ações de sensibilização com visitas a/de Centros de Reabilitação, com entrevistas e
testemunhos de jovens toxicodependentes.

3. Reforço do acompanhamento psicológico nas escolas.

