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 Saboia nº1
Círculo: Beja
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

É importante promover a autoestima, de modo a que cada jovem, individualmente, seja capaz
de tomar as suas próprias decisões, não se deixando influenciar por terceiros. Um programa
de educação para os consumos nocivos poderá dotar os jovens de competências, incrementar
a autostima, e alertar para as consequências do consumo de drogas.
Outro aspeto importante nesta questão dos consumos é o papel dos pais e educadores
muitas vezes pouco preparados para enfrentar este problema. Uma formação para pais e
educadores com o objetivo de sensibilizá-los para o tema, incentivando o diálogo entre
pai/filho e professor/aluno, de forma adequada e assertiva e sem tabus.
Assim,podemos prevenir futuros atos de consumo, para além de tornar as pessoas envolvidas
na formação aptas a perceber sinais de consumo por parte dos jovens.
A identificação de casos dejovens consumidores por entidades médicas responsáveis, no
contexto escolar, poderá permitir o devido encaminhamento e o reverter de situações de
consumo. Sendo aconselhável que os dados recolhidos sejam eliminados.

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

1. Criação de um Programa de Educação sobre os consumos nocivos na escola.

2. Formação para Pais (tanto para pais com filhos consumidores como para os outros) e
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educadores sobre o tema

3. Análises periódicas nas escolas para identificar possíveis consumidores, sendo que todos os
dados serão eliminados e unicamente utilizados para encaminhar o aluno para um programa
de recuperação

