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 de Fajões
Círculo: Aveiro
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O consumo de substâncias dopantes que conduzem à adição têm sido alvo de crescente
preocupação por parte das instituições e dos encarregados de educação. Os estudos médicocientíficos vão alertando para os inúmeros prejuízos físicos e psicológicos inerentes ao
consumo das mais variadas substâncias. A denúncia de casos de consumo de substâncias
dopantes entre desportistas também tem relançado o debate em torno deste assunto.
Considerando a escola, em paralelo com a família, como o local onde se formam as
consciências e se apuram os costumes é de suma importância que o tema do consumo de
drogas e toxicodependências assuma crescente preponderância nos conteúdos da educação
para a saúde e da formação para a cidadania. Considerando que os nossos padrões de
comportamento se adquirem por referência aos variados exemplos com que convivemos
diariamente será da máxima importância proporcionar aos alunos o contacto com cidadãos
que tenham ultrapassado problemas relacionados com a toxicodepedência. Considerando as
falhas que se verificam no cumprimento da legislação relacionada com o comércio de bebidas
alcoólicas, tabaco e outras substâncias proibidas a menores, é fundamental aumentar uma
fiscalização de cariz pedagógico e que envolva os comerciantes no processo da prevenção.

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

1. Reforçar os conteúdos e estratégias escolares no sentido de dar mais ferramentas aos
educadores para que possam formar e incentivar os jovens a viverem uma vida livre de
toxicodependências.

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. Estabelecer protocolos entre centros de reabilitação e estabelecimentos de ensino no
sentido de pessoas que já tenham enfrentado problemas com drogas, darem o seu
testemunho e mostrar que as drogas podem causar problemas muito graves.

3. Aumentar as ações de fiscalização e sensibilização junto dos estabelecimentos que vendem
substâncias proibidas a menores (álcool, tabaco, etc.).

