
 

 

NOME DA ESCOLA: E. E. Comendador Zico Tobias – Turno Vespertino  

TAREFA: USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Nº DE ALUNOS: 100 

CICLO/ANO: 8ºs e 9ºs anos 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

Descreva a forma como o tema foi trabalhado com os alunos, as atividades realizadas durante 

a execução da tarefa. 

A tarefa número três do Projeto Galera Curtição trouxe uma temática imprescindível no 
contexto escolar - Uso abusivo de álcool e outras drogas: prevenção e redução de 
danos. Foi introduzida numa oficina realizada pela instrutora Solange(FAEMG/SENAR)  
para professores coordenadores, no primeiro momento, e para alunos participantes 
logo em seguida.Assim que souberam  do tema, os professores coordenadores levou-o 
ao conhecimento dos demais funcionários da equipe, que aplaudiu a iniciativa, pois 
sabem da necessidade de inserir nos planejamentos pedagógicos atividades voltadas 
para a prevenção ao uso de drogas e álcool – um problema social  que tem 
comprometido o desenvolvimentos das potencialidades dos jovens brasileiros. 

Logo em seguida os professores coordenadores se reuniram para elaborar o plano de 
trabalho que seria desenvolvido com os alunos do turno vespertino, para então, 
chegarem ao produto-final: elaboração e realização da oficina. Nesse momento a 
colaboração da professora de uso da biblioteca Sandra Miziara foi muito oportuna:  
apresentou-nos o livro “Prevenção ao uso de álcool e outras drogas no contexto 
escolar”, organizado por Telmo Mota Ronzani e Pollyanna Santos da Silveira, editora 
UFJF, que norteou o nosso trabalho; e uma coleção de livrinhos paradidáticos 
entitulada DROGAS, de Klaus H. G. Rehefeldt, editora Brasileitura, que foi repassada aos 
alunos, lida e amplamente debatida. Além desse livros os professores coordenadores 
estudaram o material de apoio disponibilizado na página do projeto e consultaram uma 
das referências sugeridas o “II LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas)” , no 
qual conheceram o dado assustador: “470 mil adolescentes no Brasil usaram maconha 
no último ano”. Foi relevante a frase dita por uma professora: “Não dá para não fazer 
nada!!!” 



 

  
    Livros utilizados 
 

Plano de trabalho concluído, hora de colocá-lo em prática! Todos os alunos inscritos no 
Projeto (uma turma de cada vez) foram levados para a biblitoteca onde foi feita a 
apresentação do tema, que por sinal, despertou muito o interesse deles. Foi proposto 
uma atividade de leitura dirigida dos livros da coleção DROGAS. São livros finos 
(aproximadamente 25 páginas), de leitura fácil e rápida. Cada grupo recebeu um livreto 
e uma pergunta cuja resposta resumia o conteúdo deste. Após a leitura, o grupo 
debatia e respondia a pergunta. Para encerrar um elemento de cada grupo se levantava 
e apresentava a pergunta e a resposta do grupo para a turma. As anotações dos grupos 
foram afixadas em um mural no pátio da escola. 

                  
     Mural com as perguntas e respostas 
 

A segunda atividade realizada foi uma palestra ministrada pelo psicólogo Mateus 
Tonaco Xavier, no auditório da Câmara Municipal, com o tema Prevenção ao Uso de 
Álcool e Drogas, que contou com a participação de todos os alunos inscritos no Projeto. 

           

     



 

        
       Palestra com o psicólogo Mateus Tonaco Xavier 
 

A terceira  atividade foi uma oficina de produção de texto: a turma foi dividida em 
grupos e cada grupo recebia um conto cujo enredo fictício, mas verossímel, estava 
relacionado ao uso de drogas. Após ler o conto os alunos foram incentivados a 
escreverem um texto teatral e em seguida apresentá-lo para as demais turmas do turno 
vespertino.  Essa oficina foi realizada com as turmas de oitavo ano. O melhor texto foi 
encenado para as outras turmas. 



 

                    
      Apresentação da peça “Homem de Verdade”  
 

Texto Teatral 
Homem de Verdade. 
O pai de Zeca muitas vezes deixava-o tomar “espuminha” no seu copo para treinar “ser homem 
de verdade.” 
(Pai e amigo sentados à mesa tomando cerveja. Zeca entra.) 
_ Pai, posso tomar a espuminha? 
_ Pode, filho! Vai  treinando para ser homem um dia. 
Certo dia, na escola, quando Zeca tentou se enturmar num grupo de colegas que ele admirava 
foi rejeitado com o recado: “o dia que você for homem poderá se juntar conosco! 
( Rodinha de estudantes jogando e conversando) 
_ Posso jogar com vocês? 
_ Você é muito criança. Quando for homem de verdade você volta. 
Foi aí, aos 14 anos que Zeca, querendo tornar-se homem de verdade, começou sua carreira no 
alcoolismo. Primeiro escondido, bebendo o que conseguia na geladeira de casa ou o que 
conseguia esconder debaixo do casaco no supermercado. 
(Zeca no supermercado escondendo bebida embaixo do casaco) 
 Depois, abertamente. Quando completou a maioridade ele passou a frequentar bares. 
(Zeca chega no bar.) 
_ Traz uma gelada, pra esfriar as ideias! Briguei na rua. 
Zeca nunca bebia só uma. Dois dias depois... 
_ Traz uma gelada, fui despedido! 
_ Tá bebendo demais, Zeca! 
_ Tô nada sô! 
No dia seguinte... 
_ Traz uma dose! Caprichada! Minha mulher me largou. 
_ Zeca, tá perdendo o controle!  
_ Tô não! Quando eu quiser eu paro! 
Um dia, de fato, Zeca conseguiu parar. Como já bebia no caminho para o trabalho, para 
regular a lenta, sofreu uma queda na construção em que trabalhava como ajudante de 
pedreiro e ficou paraplégico. 
Três meses depois... 
_ Traz um café e um pão de queijo! 
_ Zeca, você sumiu! O que houve?! 
_ Caí do andaime. Perdi o movimento das pernas temporariamente, mas posso dizer que sou 
um homem de verdade porque não preciso de álcool nem de provar nada para ninguém! 
 



 

Enquanto dos oitavos anos realizavam a oficina de produção dos textos os alunos dos 
nonos trabalhavam na divulgação do tema através da confecção do mural Dica da 
Semana. 

                                
                       Mural Dica da Semana 
 

A quarta atividade foi desenvolvida com os alunos dos sextos e sétimos anos, que 
embora não estejam inscritos no Projeto, veem o “movimento” na escola e nos 
abordam nos corredores: “A gente também quer participar do Galera Curtição!” Com a 
colaboração das professoras de Português (Inácia) e de Inglês ( Raquel) foi desenvolvida 
com eles uma oficina de Arte: Azulejos de Papel. A oficina foi inspirada no projeto 
Azulejos de Papel, produzido pelo grupo Poro-Intervenções urbanas e ações efêmeras. 
Nesse projeto, usando materiais simples como imagens de azulejos impressas em papel 
jornal, os artistas colam as peças em muros de casas e lotes abandonados, dando uma 
nova leitura da cidade. Desde 2002 a dupla criadora do Poro realiza diversos projetos 
de intervenções artísticas e participam de eventos em Minas e pelo Brasil. Após 
apresentar esse projeto aos alunos dos sextos e sétimos anos,  foi pedido a eles que 
criassem seus “azulejos de papel” com a temática Prevenção ao uso abusivo de álcool e 
drogas, que logo em seguida foram colados nos muros da escola.  



 

            
 Alunos do 6º ano colndo os azulejo no muro da escola.     
 
   

             
                  Painel de azulejos de papel produzidos pelos lunos dos 6º e 7º anos. 

 

 

A quinta atividade, realizada em cumprimento ao proposto no Plano de Ação(Tarefa 1), 
foi a roda de conversa sobre o tema. Para encerrar o encontro foi feita uma dinâmica 
de valorização da vida em detrimento do uso de drogas e álcool. A dinâmica 
desenvolve-se da seguinte forma: cada aluno participante recebe uma folha de papel 
chamex colorido. O facilitador diz a todos que a folha representa a vida, tal qual no 
início da nossa existência: limpa, sem manchas nem amassos. Pede aos participantes 
que balancem as folhas no ar. Recomenda que sintam a vibração e ouçam a “música” 
das folhas. Em seguida diz aos participantes que citem as tristezas e dificuldades que 
vão, aos poucos, aparecendo na vida de cada um. A cada dificuldade citada uma pedaço 
da folha vai sendo amassado. Em poucos minutos a folha está toda amassada. É um 
bola de papel. O facilitador direciona o olhar para a lixeira ao centro e pergunta: O que 
fazer com a vida, agora representada pela bola de papel? Alguns sugerem jogá-la no 
lixo.Tentam e veem que é difícil acertar. Alguém sugere consertar. O facilitador pede 
que todos desamassem as folhas cuidadosamente e dobrem-na em quatro partes e 
depois abram-nas novamente. Ele pergunta: O que estão vendo? Alguns dizem: Uma 
cruz! O facilitador  sugere a presença de Deus na vida de cada um. E em seguida pedem 
que dividam a folha em 6 partes, representando a vida dividida pelos problemas que 
vão surgindo.Então ele pede que os participantes troquem as partes entre si, 
representando o apoio que recebemos da família e dos amigos. Pede que cada um, 
agora com 6 partes de cores diferentes trocadas com os amigos monte uma flor que 
representará o “renascimento” da vida, que é possível a todos que desejarem 



 

abandonar as drogas ou outra situação que possa comprometer a sua felicidade e sua 
realização. Ao final  foi exibido dois vídeo-clipes das músicas “Eterno Aprendiz-
Gonzaguinha” e “Tá escrito-Grupo Revelação”, enfatizando a mensagem de valorização 
da vida: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz, A vida é bonita, é bonita e é bonita!!!” 
e “Às vezes a felicidade demora a chegar/ Aí é que a gente não pode deixar de 
sonhar...”      

 

            
           Dinâmica Valorizaçõ da Vida 

                                                             

              
             Dinâmica Valorização da vida 

 

A  sexta atividade foi a elaboração da oficina com os alunos dos oitavos e nonos anos e 
logo em seguida a aplicação da mesma nas outras turmas do turno vespertino, na 
Escola Estadual Sandoval de Azevedo e no Centro Educacional Dona Naná – Projeto 
Bem Viver, que acolhe crianças e adolescentes no contraturno escolar, enquanto seus 
pais trabalham. 

                    
 Resultado da dinâmica 



 

         
                  Alunos do nono no trabalhando na confecção do material usado na oficina. 

 

  

2. APRESENTAÇÃO/OFICINA 

Descreva aqui de que forma a oficina foi pensada construída e aplicada 



 

A primeira preocupação dos professores coordenadores foi fazer com que os alunos 

entendessem o conceito de oficina. Foi feita a seguinte abordagem : O que é uma 

oficina ? Como pode ser uma oficina dentro da sala de aula? Vários relacionaram o 

significado com o conceito mais conhecido de oficina ( de carro, de móveis...) e 

chegaram à resposta mais adequada: espaço de construção de saberes. A professora 

coordenadora Analice esclareceu que numa oficina ocorre interação e troca de 

saberes. Construída a ideia do que é uma oficina e depois de terem participado de 

algumas, foi pedido que eles pensassem como poderiam criar uma oficina com a 

temática uso abusivo de álcool e outras drogas. Como haviam participado da oficina 

com a instrutora Solange sugeriram criar uma apresentação  de slides ou exibir os 

mesmos que ela apresentou.  Então a professora coordenadora questionou: “Mas os 

participantes vão apenas ouvir?” Então não é oficina. Foi uma “chuva de ideias”, mas 

nenhuma era prática. A professora sugeriu novamente : “E se criassem uma forma dos 

participantes interagiram com os aplicadores (no caso vocês)?” Com esse 

questionamento alguém sugeriu fazer perguntas, brincadeira do certo e errado. 

Conversando chegaram a uma proposta: apresentariam as informações(slides) e em 

seguida leriam algumas afirmativas sobre o tema e os participantes apresentariam sua 

opinião mostrando uma plaquinha com S (representando sim) e N(representando 

não) . A professora Analice interviu novamente e cobrou: “ Tá faltando criatividade! O 

participante espera algo diferente!” Ela comentou que geralmente, em oficinas os 

participantes recebem crachás. Os alunos imediatamente quiseram confeccioná-los . 

O foco passou a ser os crachás. Como fazê-los? Decidiram fazer crachás coloridos, com 

papel colorsete e cordão. Uma aluna comentou que certa vez numa dinâmica da 

Igreja recebera crachás com palavras positivas. Outra contou que tinha visto crachás 

numerados para sorteio de brindes. Então a professora sugeriu que fizessem uma lista 

de palavras que representassem os fatores de proteção ao uso de drogas e 

escrevessem no verso dos crachás. Faltava saber como encaixar essa ideia na oficina. 

Depois de algumas sugestões concluíram que deveriam fazer um sorteio. Escreveram 

as mesmas palavras em papel pequeno e colocaram num envelope. Mais uma dúvida: 

Sortear com que finalidade? Novamente a professora interviu : “Vamos criar uma 

frase de impacto para ser dita por cada aluno  sorteado. Depois de muitos ajustes 

surgiu a frase: “Eu não preciso de drogas porque eu tenho: ....” Cada aluno sorteado ia 

à frente, lia e completava a frase com a palavra que estava no seu crachá, por 

exemplo: amor, fé, escola, família. 

Em grupos de sete/oito elementos, os alunos confeccionaram o material utilizado em 

cada oficina: 25 crachás coloridos, um cartaz com a frase “Eu não preciso de drogas 

porque eu tenho...”, um envelope com 25 palavras (fatores de proteção), 25 

plaquinhas (SIM/NÃO), uma folha com oito afirmativas sobre o tema. 

 



 

FOTO 

Após confeccionarem o material a professora coordenadora ajudou-os na elaboração 

do passo-a-passo: 1- Apresentar e e explicar sobre o Projeto e a tarefa. 

2- Entregar os crachás para os participantes e pedir para colocarem seus nomes. 

3- Apresentar as informações dos slides do galera e outras aprendidas com a leituras 

dos livros da coleção Drogas (Relação dos humanos com substâncias 

psicoativas,razões do uso, uso de drogas no Brasil de acordo com o SENAD, idade do 

primeiro uso,fatores de risco, fatores de proteção e papel da escola). Cada aluno 

preparou e falou de uma para não ficar cansativo. 

4-Fazerem a brincadeira do sim ou não. Cada participante recebeu uma plaquinha e à 

medida que os alunos aplicadores iam lendo as afirmativas eles mostravam o sim ou o 

não. Aqueles que “errassem” eram convidados a explicar. As afirmativas que foram 

lidas, uma por cada aluno foram: 1-Café, álcool e maconha são drogas; 2-Usar drogas 

uma única vez pode trazer consequências muito sérias para a pessoa; 3- Os jovens 

usam drogas porque são curiosos por natureza; 4- As drogas são o alívio para os nosso 

sofrimentos; 5- O uso abusivo de drogas aumenta a tolerância; 6- Se o usuário 

conhece os prejuízos do uso de drogas e continua consumindo ele está dependente; 

7-A droga não te ajuda, quem te ajuda são os amigos e a família.OBS.: As afirmativas 

foram elaboradas pelos alunos com base nas leituras feitas. 

5-Colar o cartaz com a frase Eu não preciso de drogas por que eu tenho... no quadro e 

sortear uma palavra do envelope. O aluno sortedo deverá ir à frente, apresentar- se, 

ler a frase e completá-la com a palavra que está no verso do crachá.  

6- Retirar o cordão do crachá e pedir ao aluno que cole-o  no cartaz. 

7- Agradecer, despedir-se da turma.   



 

         
         Cartaz resultado da oficina 

 

 

 

3. DIVULGAÇÃO 

Descreva como a atividade foi divulgada na comunidade/escola e quais os meios 

utilizados.  

OBS: Você deve anexar fotos ou outros documentos que comprovem a divulgação 

relatada. 



 

Para realizar a tarefa proposta (Oficina Proteção ao uso de álcool e drogas na Escola) o 
tema foi amplamente trabalhado com os alunos para que eles tivessem segurança e 
referências para criar e executar a tarefa em outros espaços. Todas as atividades foram 
divulgadas em todas as turmas do turno vespertino e cada turma  participou 
ativamente de pelo menos uma delas. Os alunos, professores, escola visitadas, 
palestrante divulgaram nas redes sociais.  

A oficina foi realizada pelos alunos dos nonos anos, organizados em grupos de 
sete/oito nas demais turmas do turno vespertino, na Escola Estadual Sandoval de 
Azevedo e no Centro Educacional Dona Naná- Projeto Bem Viver.               

                  
            Grupo de alunos  realizando a oficina no Projeto Bem Viver 
 

               
               Grupo de alunos realizando a oficina em outra turma da escola.  ** 
 

              
              Realização da Oficina na Escola Estdual Sandoval de Azevedo 

              



 

 

Na Escola Estadual Sandoval de Azevedo, a divulgação da oficina ocorreu em dois dias 
com turmas diferentes  a pedido da coordenadora . 

 

        
      Oficina na E.E.Sandoval de Azevedo 
 

O teatro realizado pelos alunos dos oitavos anos foi apresentando em todas as turmas 
do turno vespertino 

       
     O personagem Zeca. 
 

A oficina de arte Azulejos de Papel está exposta nos muros da Escola para toda a 
comunidade ver. 

A palestra  com o psicólogo Mateus  Tonaco Xavier aconteceu no auditório da Câmara 
Municipal e foi divulgada na internet. 

A oficina de leitura foi exposta em mural no pátio da Escola. 



 

 

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi a participação dos alunos na atividade. Coloque a quantidade de 

alunos que se envolveu em cada etapa da tarefa. Você pode acrescentar pontos 

relevantes sobre a participação dos alunos em cada atividade. 

A participação dos alunos nessa etapa do projeto foi muito boa. Gostaram demais do tema e tiveram 
muito entusiasmo em fazer as atividades. Os professores coordenadores têm procurado desenvolver o 
tema de forma a contribuir para a consolidação de outros saberes, sejam culturais ou técnicos, como a 
leitura, a oralidade, o enriquecimento do vocabulário, conceitos e definições, etc.Vale a pena divulgar 
aqui o comentário do aluno Eduardo do sexto sobre a oficina de Arte ao subir pra sala depois de colar 
os azulejos em um muro da Escola: “Essa atividade que fizemos hoje foi boa demais!”  

Para realizar a oficina Prevenção ao Uso de Drogas e Álcool em outro espaço, era difícil escolher quem 
iria, porque todos queriam participar. 

Durante a realização de uma das atividades descritas um aluno do nono ano 11 Leonardo **, procurou 
uma das professoras coordenadoras e disse que estava fazendo uso de cocaína e queria ajuda, mas não 
queria que seus pais soubessem. Em conversa com o palestrante Psicólogo Mateus Tonaco Xavier 
sobre o ocorrido, ele sugeriu que incentivássemos o aluno a procurá-lo, que ele o ajudaria  no processo 
de interação com a família para, posteriormente, ser encaminhado para atendimento no CAPS. 

Os alunos foram muito elogiados nas escolas onde foram realizar as oficinas tanto pelos professore 
quanto pelos alunos. Na Escola Sandoval foi pedido que fizessem em mais uma turma. Foi gratificante 
ver o sorriso no rosto desse alunos, que muitas vezes tiverem seu potencial desprezado, não se 
interessavam por nada e agora são multiplicadores de conhecimento. No Projeto Bem Viver foram 
convidados pela diretora para voltarem outras vezes com mais atividades nesse formato, que ensina e 
diverte! 

Os professore coordenadores, nessa etapa do Projeto têm procurado as empresas locais e divulgado o 
projeto com o objetivo de conseguir patrocínio para a confecção de uma blusa para todos os alunos 
participantes. Essa blusa poderá ser usada como uniforme, terá a logomarca da Escola e do Galera e a 
mensagem Vida Sim, Drogas Não.  



 

 A ação está em andamento e quando concluída será divulgada aqui. 

 Foi pedido a um dos grupos que realizou a oficina Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas que fizessem 
um relatório sobre a elaboração e realização da mesma. Foi gratificante saber que o Galerá Curtição 
está fazendo a diferença na vida deles!!! 

 
 Parte do relatório de uma aluna do 9º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Use esse espaço para comentar brevemente sobre: 

 Reflexões dos alunos sobre a temática trabalhada; 

 Pontos fortes e frágeis e sugestões sobre a atividade;  

 Adequação do material de apoio para compreensão da temática.  



 

 

6.  

 

A temática trabalhada despertou muito interesse nos alunos e foi muito elogiada pela 

equipe.  

Um ponto forte foi a  confiança que os alunos tiveram em relatar seus problema e suas 

curiosidades acerca do tema.  

Um ponto frágil da temática é a dificuldade que muitos professores encontram para trata-

la por ser polêmica e oferecer riscos, embora urgente.  

A equipe coordenadora recomenda a leitura do livro citado no início, que norteou o nosso 

trabalho. 


