Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola do Ensino Básico 2,3/S Santos Simões
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

A temática: "Drogas: evitar e enfrentar as dependências" é um assunto muito discutido na
sociedade portuguesa, contudo quando procuramos apurar sobre o conhecimento válido e
específico sobre esta temática, apercebemo-nos que se encontra cheio de mitos e
estereótipos.
Consideramos que esta temática deverá ser abordada na escola, assumindo importância
similar à educação para a saúde e educação para a sexualidade, em complementariedade com
os nossos Encarregados de Educação.
Assim enfatizamos a necessidade da formação através de palestras dirigidas aos nossos
docentes e pais de forma a todos ampliarem o seu conheciemnto e melhor forma de lidar
com este problema tão delicado.
Também preconizamos que o Estado deverá desenvolver mais campanhas publicitárias de
divulgação/informação deste assunto.

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

1. Promover palestras na comunidade educativa, envolvendo os Encarregados de Educação e

Professores, com o intuito de alertar e sensibilizar todos para esta temática .

2. Introduzir em Formação Cívica o debate sobre as drogas, bem como promover a leitura de
livros que tratam este assunto no âmbito do Plano Nacional da Leitura.
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3. Realizar campanhas publicitárias exaustivas, de forma a alertar a população, em geral, para
as consequências que advêm do consumo das substâncias psicotrópicas..

