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:Secundária com 3ºciclo do Ensino Básico de Camilo Castelo Branco
Círculo: Lisboa
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A primeira medida proposta tem como principais objetivos:
- O gabinete de informação e apoio ao aluno poderá ajudar a responder a algumas questões
relativas a dependências e/ou encaminhar diferentes situações para técnicos especializados;
- Seria também através deste gabinete que se poderiam fazer os primeiros despistes que
muitas vezes são considerados inócuos.
A segunda medida tem como principal objetivo: Os jovens precisam de acompanhamento
mais específico e individual, procurando a segurança.
A terceira medida tem como principais objetivos:
- A organização de iniciativas deste tipo ajuda a entrar em contacto com situações muitas
vezes semelhantes a outras que estão presentes no quotidiano dos jovens podendo trazer
informações/formas de ajudar ou lidar com realidades pessoais ou próximas;
- A criação deste movimento que poderia funcionar em paralelo com o gabinete referido na
medida 1, teria como objectivo o apoio direto a situações quer de dependências quer de
apoio a amigos/colegas que queiram ajudar outros a enfrentar as suas dependências.

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

1. Dar ao gabinete de informação e apoio ao aluno das escolas, um caráter
mais abrangente ao disponibilizar especialistas, nomeadamente psicólogo da escola, para
formação individual ou em pequenos grupos de caráter obrigatório para as turmas com
alunos em riscos.

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. Procurar implementar políticas que colocam a saúde e a segurança no topo das prioridades
e considerar o uso de drogas como saúde pública e não apenas como justiça criminal como
por exemplo criar nos centros de saúde gabinetes orientados apenas para as dependências.

3. Criação de um movimento voluntário por parte da associação de estudantes com parceria
de associações de ex-toxicodependentes que poderão ir às escolas (para promover
periodicamente debates/conferências sobre diferentes temas ligados às drogas) em espaço
próprio em que os jovens possam recorrer sempre que necessário e em alturas que tenham
dúvidas ou problemas.

