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 Vendas Novas
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A medida um, tem a preocupação da prevenção e também de atuar/ enfrentar as
dependências. Os jovens tem de perceber que as drogas apenas servem para esquecer os
problemas do momento e não são a solução e que faria diferença se existissem locais mais
próximos para procurar ajuda.
Na medida dois e três, pretende-se reforçar a prevenção. Assim, no âmbito do Programa de
educação para a saúde deveria ser obrigatório criar em todos os ciclos de ensino um módulo
sobre os perigos das dependências. Simultaneamente dever-se-ia atuar de uma forma
integrada junto da população e a nível nacional através de campanhas publicitárias utilizando
os diferentes meios de informação.

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

1. Aumentar o número dos centros de apoio nos distritos criando gabinetes de
apoio\encaminhamento em locais com maior incidência de casos de depêndencias de drogas
e também em locais mais próximos dos jovens (escolas e centros de saúde).

2. Criar nas escolas sessões obrigatórias de sensibilização/formação sobre a temática das
drogas. Sempre que possível utilizar locais de trabalho, centros comerciais, bibliotecas,
farmácias…para realizar ações formativas sobre a temática.
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3. Fazer campanhas publicitárias mais frequentes de âmbito nacional, alertando para os
perigos das dependências.

