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:EBI de São Bruno
Círculo: Lisboa
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Enquanto jovens alunos centramo-nos na realidade que nos rodeia, é para aí que dirigimos a
nossa atuação: pretendemos reforçar o papel das escolas e da Saúde Escolar e envolver mais
os Encarregados de Educação dos jovens na prevenção do consumo de drogas; as nossas
medidas visam fortificar a ligação já existente entre as escolas e a saúde escolar e
responsabilizar os encarregados de educação, contando com o seu contributo; queremos que
a prevenção comece logo no 1º ciclo, prioritariamente em comunidades de risco.

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

1. Realização de um exame toxicológico, de dois em dois anos, a todos os jovens dos 12 aos
18 anos. Em caso de resultado positivo, o jovem seria seguido em consultas de três em três
meses, em articulação entre a escola e a saúde escolar.
Só seria aceite matrícula na escola com esse exame realizado, tal como acontece com as
vacinas obrigatórias do Plano Nacional de Saúde.

2. Criação de uma disciplina no âmbito da Educação para a Saúde, com conteúdos ligados à
prevenção do consumo de drogas: num período letivo a abordagem seria mais teórica, noutro
iriam profissionais de saúde à escola explicar os assuntos de forma mais técnica e profissional
e num outro período viriam toxicodependentes para falar da sua experiência pessoal.
A prevenção é sempre possível desde o 1º ciclo, obviamente de forma adequada à idade.
Por exemplo, a vinda do Toxicodependente seria só para alunos do 3º ciclo.
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