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 de Caldas de Vizela, Vizela
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Os estudos têm demonstrado que o consumo de drogas se inicia em idades cada vez mais
precoces. Assim, a intervenção deverá incidir em grupos etários mais jovens, o que aponta
para ações continuadas em meio escolar. Por outro lado, verifica-se que os atuais padrões de
consumo dos jovens passam pelo policonsumo que inclui o álcool e acontece em contexto de
lazer. A intervenção junto dos jovens em contextos recreativos deveria ser também
prioritária.
Mas sabendo que é, não raras vezes, na Escola, entre os amigos que se fazem os primeiros
consumos de substâncias psicoativas, é neste contexto que se deve iniciar a prevenção.
Caberá à Escola começar por alertar os jovens para serem capazes de fazer escolhas
conscientes aquando da tomada de decisões.
As medidas a seguir apresentadas visam promover uma vida livre de drogas. Crescer significa
fazer opções conscientes mas estas só se podem fazer se os jovens estiverem informados.

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

1. Criar a linha de telefone gratuita DA-24 (Drogados Anónimos) gratuita para
aconselhamento dos dependentes da droga.

2. Organizar na Escola debates, palestras, seminários e workshops envolvendo jovens,
professores, pais e encarregados de educação com o objetivo de alertar os jovens para o real
perigo do consumo de substâncias psicoativas e promover a prevenção.

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.

3. Criar em todo o País espaços com valências para tratamento de todos os dependentes das
drogas

