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: Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa - EB 2 D. João IV
Círculo: Évora
Sessão: Básico (2ºCEB)

Projeto de Recomendação:

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

Vivemos um tempo em que o consumo de droga aumenta em todo o país (em especial no
Alentejo) e os recursos humanos diminuem em todos os serviços/entidades que participam
na prevenção e tratamento de tal flagelo, por isso todos devemos refletir sobre o assunto,
definir estratégias e participar em ações para melhorar a situação atual.
As crianças/ jovens, pais e encarregados de educação, familias e comunidade devem
aprofundar os conhecimentos sobre as drogas e as suas consequências porque ficarão com
maisl informação/capacitação para evitar e enfrentar estas dependências. Os alunos e jovens,
estando informados, não se deixarão aliciar e influenciar tão facilmente por potenciais alunos
consumidores e traficantes, que os levem a experimentar e consumir drogas. Os pais e
encarregados de educação devem ser alertados/informados sobre os perigos do consumo de
drogas para que possam acompanhar/vigiar mais atentamente os comportamentos dos seus
educandos e não autorizarem as suas entradas e saidas da escola fora do horário escolar,
limitando, assim, o contacto com pessoas externas. Os funcionários das escolas e a
comunidade devem estar esclarecidos sobre o problema das drogas para poderem detetar
atitudes suspeitas e situações de risco e dar conhecimento das mesmas à Direção da Escola, à
GNR/PSP e outros parceiros importantes, bem como informar atempadamente os
pais/encarregados de educação, atuando imediata e conjuntamente.
Devido principalmente às dificuldades económicas e à necessidade de aumentar os seus
rendimentos, muitas famílias passa muito tempo fora de casa, deixando os filhos na escola ou
entregues a sí próprios. Estes, sozinhos e desocupados, podem sair e conviver com colegas
que os podem influenciar negativamente, levando-os para os "caminhos" das "dependências"
As autarquias locais, as associações, os cubes desportivos e outros parceiros , em articulação
com a escola devem promover uma oferta diversificada de atividades desportivas,
recreativas, culturais e ambientais para ocuparem os tempos livres dos jovens/estudantes.
Estas iniciativas devem ser divulgadas às famílias para tomem consciência dos riscos que os
seus filhos correm e os incentivem a frequentar as diferentes atividades.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Organização/promoção de ações de sensibilização/informação para alunos,
Pais/Encarregados de Educação e Comunidade Local sobre as drogas, sintomas,
consequências, efeitos, perigos, etc.

2. Prática de atividades desportivas, recreativas e culturais, de preferência ao ar livre, de
modo que os alunos/jovens estejam ocupados e distantes de possívis locais e colegas
relacionados com drogas.

3. Maior controlo e vigilância das entradas e saídas dos alunos nas escolas (especialmente os
menos de 18 anos) e nos locais circundantes, atuando conjuntamente assistentes
operacionais e agentes da Escola Segura.

