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Identificação da Escola:Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tendo a consciência de que a toxicodependência deve ser encarada como um estado de
desequilíbrio, com causas sociais e psicológicas determinantes e considerando que a escola
pode ter um importante papel na prevenção e no acompanhamento da toxicodependência na
juventude, pensa-se que deve ser organizada uma estratégia que permita conhecer o
problema, reconhecer as condições que o favorecem e a capacidade que a comunidade
escolar pode e deve ter de maneira a evitar o uso de drogas pelos jovens e a realizar um
acompanhamento, dentro dos limites possíveis, em que se procure envolver toda a
comunidade escolar.

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

1. Para permitir uma melhor atuação, tanto na prevenção como no acompanhamento de
casos de toxicodependência, dever-se-ia planificar uma ação a nível de escola, que se inicie
com o aprofundar de conhecimento, promovendo ações de formação com pessoal qualificado
envolvendo, nomeadamente, o centro de saúde local, de maneira a compreender as razões
que levam ao consumo, e saber os malefícios inerentes (físicos, mentais e sociais) e a
conhecer formas possíveis e adequadas de atuação.

2. Procurando abranger e dinamizar a comunidade escolar, na sequência da proposta
anterior, dever-se-iam promover campanhas de informação com recurso a material impresso
(folhetos, jornal escolar), a material audiovisual (rádio, TV escolar, página web), devidamente
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retificados por pessoal competente e organizando sessões destinadas, nomeadamente, a
Encarregados de Educação, Diretores de turma e Delegados de Turma.

3. No sentido de operacionalizar a ação de forma competente, dever-se-ia promover a criação
na escola de um centro de apoio, valorizando o contato com os centros de recuperação locais,
de maneira a, dentro dos limites possíveis, iniciar o acompanhamento dos jovens com
dependência, assegurando-se sigilo e responsabilidade na ação.

