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:Colégio José Álvaro Vidal
Círculo: Lisboa
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação :

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

Devido à complexidade do fenómeno da toxicodependência e ao aumento do consumo
verificado nos últimos anos, sobretudo das chamadas drogas duras, torna-se necessário
continuar o aprofundamento desta problemática, de difícil atuação uma vez que, têm
surgido substancias diversificadas e cada vez mais acessíveis a um número maior de
potenciais consumidores.
Consideramos que a primeira etapa de atuação deve passar pela prevenção primária
conferindo às escolas, famílias e instituições informação e formação adequadas nos processos
de intervenção que orientem tomadas de decisão conscientes e acertadas. Por outro lado,
achamos necessário reforçar os meios de intervenção dos centros de reabilitação e ajuda ao
toxicodependente.

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

1. Promover em escolas e instituições ações de sensibilização e de prevenção do consumo de
drogas (workshops) contando com a presença de testemunhos reais.

2. Incluir o tema “prevenção das toxicodependências” nas orientações curriculares das aulas
de educação para a cidadania e proporcionar ações de formação nas escolas destinadas a
alunos, professores, agentes de ação educativa e familiares, com o objetivo de os esclarecer
sobre as drogas e seus efeitos nocivos.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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3. Criar centros de acompanhamento, preferencialmente, em escolas/agrupamentos mais
problemáticos destinados a jovens toxicodependentes e outras pessoas em risco recorrendo à
terapia em grupo.

