Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: E.B. I / JI José Carlos da Maia
Circulo: Faro
Sessão: Básico

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

As medidas que a Escola E. B. I/JI José Carlos da Maia apresenta destinam-se a enfrentar e a
evitar as dependências, com especial intervenção nos espaços escolares. A educação, sendo
uma das principais bases de qualquer sociedade, tem como função e obrigação preparar os
jovens para o futuro sem deixar nenhuma das vertentes sem resposta. A globalização, os
progressos tecnológicos e a internet levaram ao desenvolvimento de um mercado aberto de
drogas e dependências. Abordar e tentar solucionar estas pragas das sociedades atuais é uma
resposta que deve ser dada pela escola.

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

1. Criação de uma rede a fim de detetar casos específicos de droga e resolvê-los, inserindo

uma brigada de investigação criminal, principalmente nos ambientes problemáticos, para
travar a entrada dessas substâncias no ambiente escolar, em parceria com a Escola Segura, a
própria escola e um centro de desintoxicação.

2. Melhoria e criação de mais centros de reabilitação públicos, bem localizados, de forma a
que o acesso seja mais fácil, em termos financeiros. O capital necessário poderia ser
conseguido com donativos de empresas.
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3. Ações de formação ministradas por técnicos e professores, com a participação de pais e de
personalidades conhecidas, que já tenham passado por essas experiências, com a parceria de
associações de apoio aos jovens. Essas associações iriam também dinamizar atividades lúdicoculturais, de forma a abordar o tema.

