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 D. Pedro I, Canidelo
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A adolescência é um período da vida cujas transformações físicas e emocionais vividas
provocam uma curiosidade, uma vontade de conhecer e experimentar coisas novas, até
mesmo quando conhecem os riscos. É nesta altura que o adolescente procura afirmar-se na
sociedade, nem sempre seguindo as orientações dos pais, mas sim do grupo de amigos onde
está inserido.
Certas características associadas ao adolescente, tais como, necessidade de aceitação pelo
grupo de amigos, desejo de experimentar comportamentos visto como "de adultos",
sensação de omnipotência "comigo isso não acontece", insegurança, curiosidade natural dos
adolescentes e busca do prazer imediato, levam-nos em busca das drogas.
A maioria dos jovens acredita que ter experiências novas relacionadas com drogas, não quer
dizer que os tornarão dependentes das mesmas, pelo que, muitas vezes não hesitam em
experimentá-las.
Por seu lado, os pais subestimam demais as crianças, protegendo-as muito do mundo à volta,
em vez de mostrar-lhes aos poucos, tudo que está ao seu redor.

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

1. Organizar na escola, atividades que abordem temas relacionados às drogas,
nomeadamente, palestras para pais e filhos, vídeos, dinamização de uma semana de combate
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ao uso de drogas e testemunhos que alertem os adolescentes para o flagelo da droga. Este
tipo de atividades pode contribuir significativamente na conscientização dos jovens no
sentido de os informar, orientar e acompanhar. A proximidade entre professor, escola e
família, rumo à educação dos jovens, obterá mais e melhores resultados, porque não se trata
de uma ação individualizada, mas sim, de um trabalho em parceria.

2. Diálogo entre pais e filhos, de forma aos pais conseguirem acompanhar o percurso dos
filhos, ou seja, estarem atentos ao grupo de amigos, às opções que tomam em relação às
situações do dia-a-dia, das atividades de lazer e à imagem que eles vão adquirindo, sem
assumir uma postura de proibição. Uma criança que cresce acompanhada e orientada pelos
pais, torna-se um adolescente de opinião firme que dificilmente se deixará levar por caminhos
tortos durante a fase da adolescência.

3. Em caso de se ter de enfrentar as dependências, os pais têm que se manter calmos e abrir
espaço para a reflexão, mostrar as suas preocupações e o quanto a situação os magoa pelas
sequelas que este problema vai deixar nos jovens. Devem deixá-los refletir para que estes
percebam que necessitam de ajuda e apoiá-los no percurso que vão ter de enfrentar para se
libertar desta dependência.

