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Ação de sensibilização – Drogas lícitas
O Projeto Educação para a Saúde e Educação Sexual, promoveu uma ação de sensibilização,
subordinada ao tema Drogas Lícitas dinamizada pela PSP - Equipa da Escola Segura e dirigida a
alunos do 9.º ano de escolaridade.
Esta ação decorreu no mês de janeiro e teve como objetivos:
•

prevenir o uso de drogas lícitas;

•

promover uma atitude responsável em relação às drogas;

•

reconhecer este tema como um problema pessoal, social, cultural ,entre outros.

Os alunos foram muito recetivos à atividade desenvolvida tendo participado de forma
bastante empenhada. A avaliação foi considerada muito positiva.

A ação foi interessante e permitiu avisar e consciencializar os alunos para os perigos do
consumo destas substâncias.
Maria Dias, 9ºF
Eu gostei da palestra sobre as drogas lícitas porque nos ajuda a perceber os perigos destas
substâncias e a prevenir um eventual consumo.
Mateus Duarte, 9ºF
Gostei muito da palestra, pois acho que é muito importante abordar este tema aos jovens
dado ser um dos graves problemas que afeta a juventude.
Filipe Santos, 9ºF

Ação de sensibilização – Drogas lícitas
Ações deste tipo ajudam a refletir sobre os perigos das drogas, sejam lícitas ou ilícitas,
evitando o seu consumo.
9ºG
A palestra sobre as drogas lícitas foi bem útil, pois obtive informações específicas sobre cada
tipo de droga e seus efeitos.
9ºG
Eu achei que a palestra foi interessante pois alertou os jovens para as consequências do
consumo das drogas.
9ºG
Esta ação sensibilizou-me. Acho que ajuda os jovens a perceber que as suas ações podem ter
consequências drásticas e que ao consumir drogas podemos destruir a nossa própria vida.
Ana Rita Casal, 9ºE
Gostei da forma como o Sr. Agente abordou cada assunto, pois sempre que alguém tinha
dúvidas, a autoridade tinha sempre as melhores explicações.
Bárbara Silva, 9ºE

(…) Também achei importante ficarmos a perceber o regulamento em relação ao que nos
poderá acontecer no caso de assistirmos a um desses episódios (de consumo de drogas).
Inês Lopes, 9ºE

