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 e Secundária Artur Gonçalves
Círculo: Santarém
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em consideração o aumento crescente do consumo de drogas por um número
alargado de pessoas, sobretudo os jovens, o tema “Drogas: evitar e enfrentar as
dependências” é bastante pertinente e atual.
As forças políticas devem atuar neste âmbito, fomentando uma reflexão coletiva em torno
deste flagelo da sociedade atual. Foi o que aconteceu graças ao programa Parlamento dos
Jovens.
É com muito prazer que vemos a nossa escola a participar neste projeto da Assembleia da
República e, face ao tema, as nossas medidas tiveram por base a prevenção, mas também a
ação.
Para conseguirmos atuar de uma forma eficaz, definimos medidas exequíveis, tendo em
consideração a forma abrasiva como as substâncias psicoativas atuam no organismo humano.
De facto, sabemos que os jovens podem facilmente criar dependência do álcool, dos
medicamentos e de outras substâncias, pelo que os nossos objetivos têm em conta esta
diversidade de dependências.

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

1. Alertar os jovens para os perigos das dependências criando para isso: sessões de
sensibilização sobre o tema, criando palestras dinâmicas para todos os alunos dos 2º e 3º
ciclos, em colaboração com o Projeto Educação para a Saúde, Centro de Saúde, e outros;
sessões de partilha de testemunhos em colaboração com associações de apoio e
testemunhos reais de extoxicodependentes; dinamização de um blog onde serão divulgadas
todas as atividades realizadas e colocadas informações pertinentes (testemunhos, contactos
de associações, informações sobre as drogas, trabalhos realizados pelos alunos, linhas de
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apoio, perguntas, comentários e sugestões) .

2. Dinamização de um gabinete de apoio ao aluno, com a presença contínua de um
psicólogo/técnico, com o apoio de entidades externas (Centro de Saúde, faculdades, …), com
vista à: elaboração de um pequeno estudo sobre drogras, procurando identificar motivações,
tipos de droga consumidas, periodicidade e forma de financiamento , no sentido de identificar
estratégias que permitam evitar esse consumo; diagnóstico através da realização de testes
para identificar comportamentos desviantes.; realização de consultas aos alunos.

3. --

