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 e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva
Círculo: Madeira
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que as escolas são o local ideal para desenvolver as práticas de prevenção das
dependências.
Tendo em conta que alguns cortes nos orçamentos das escolas, não têm permitido uma
vigilância adequada dos espaços escolares, porque o número de funcionários é insuficiente,
assim como a sua formação.
Pretendendo aumentar a vigilância e a segurança nas escolas assim como promover a
prevenção dos consumos.
Pretendendo que as escolas proporcionem um bom acompanhamento psicológico aos seus
alunos, através de profissionais preparados para intervir no meio escolar e com o objetivo de
prevenir as dependências.
Procurando prevenir e sensibilizar as crianças e os jovens para a assertividade e a recusa do
consumo de tabaco, álcool e drogas.

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

1. - Aumentar o número e a formação dos funcionários auxiliares para que sejam mais ativos
na informação e encaminhamento dos estudantes com hábitos relacionados com as
dependências do tabaco, do álcool e das drogas.

2. - Aumentar o número de psicólogos nas escolas, de forma a evitar e apoiar os alunos com
dependências, recorrendo a terapias individuais e de grupo.- Essses profissionais podem
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ajudar os jovens a promover junto dos adultos/ pais e encarregados de educação, sessões
promovidas para os sensibilizar para os consumos e para que os modelos parentais sejam
exemplares. - Podem também contribuir para a realização de campanhas de sensibilização
junto dos vários grupos etários e de acordo com as suas motivações, iniciando-se já no 2º
ciclo e incluindo as universidades. Essas campanhas têm de ser pensadas para chocar e alertar
para a problemática da dependência, provocando impacto em quem as vê.

3. - Aumentar o policiamento junto das escolas e nos locais de consumo, como bares e
discotecas, uma melhor distribuição dos agentes em carro e bicicletas. Criar um perímetro de
segurança em redor dos estabelecimentos de ensino, onde não seja possível consumir tabaco,
álcool ou drogas.

