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 Vila Verde
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O problema da droga, quer o seu consumo, quer o seu tráfico, tem inicio, a maior parte das
vezes, nas escola, daí a relevância da elucidação e da mobilização dos mais jovens.
São frequentes as notícias que associam as escolas ao tráfico de drogas e ao consumo, em
que jovens são usados para introduzir estupefacientes no meio escolar com o objetivo de
aumentar o mercado de consumo. Se os jovens estiverem conscientes desta problemática e
das estratégias usadas, mais facilmente podem reagir.
Da mesma forma se considera que estes assuntos não devem ser escondidos dos jovens, bem
pelo contrário, devem ser envolvidos. A sua participação é essencial.
Assim se justifica a inclusão da temática da toxicodependência nos currículos das disciplinas,
tendo em vista a informação e esclarecimento, essencialmente na perspetiva da prevenção.
Com o objetivo de esclarecer os alunos, as escolas devem ainda ter gabinetes capazes de dar
respostas às questões colocadas, desde consumo, tráfico, malefícios, doenças, entre outros
aspetos.

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

1. Promover campanhas de sensibilização dirigidas para os jovens e respetivas famílias, em
articulação com a associação de pais e encarregados de educação.

2. Inclusão da temática da toxicodependência no currículo.das disciplinas.

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 nas escolas gabinetes com técnicos especializados que possam esclarer os mais jovens
sobre as problemáticas associadas ao consumo das drogas.

