
 

 

NOME DA ESCOLA: 

TAREFA:  USO ABUSÍVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Nº DE ALUNOS: 

CICLO/ANO: 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

 

O tema da tarefa “Uso abusivo de álcool e outras drogas” foi trabalhado com os alunos através de 
muitas rodas de conversas, o que os deixou muito à vontade para falar sobre o que sabiam, suas 
curiosidades e principalmente o que demandavam sobre o assunto para eles, suas famílias e 
comunidade. Aqui todos os alunos do projeto participaram conjuntamente. 

Foi preparada pelos professores um pequeno resumo sobre a temática para nortear o assunto com os 
alunos, esse momento foi realizado em cada turma separada. 

Continuando, novamente em conversa com os alunos foram surgindo as ideias e oficinas que 
poderiam ser trabalhadas e a forma como seriam abordadas, bem como a participação de toda a 
comunidade neste processo de aprendizagem. 

Os professores preparam um questionário suscinto para ter um pequeno embasamento do 
conhecimento dos alunos sobre o tema proposto nesta tarefa, após a realização deste questionário 
por parte dos alunos, os mesmos pediram que estes fossem aplicados aos pais e demais professores. O 
material foi confeccionado e os alunos levaram os questionários para os responsáveis e trouxeram 
respondidos, bem como também pediram e aplicaram para servidores da Escola Capitão Du (Distrito 
de Esteios/Luz/MG). 

Com a resposta dos questionários, alguns alunos do 9º ano confeccionaram com o auxílio dos 
professores uma oficina de perguntas e respostas verdadeiro ou falso sobre álcool e drogas, que foram 
aplicadas por eles mesmos em todas as turmas participantes do projeto incluindo o 6º ano. O 
resultado foi tão gratificante para os alunos que os mesmos decidiram fazer com os pais na 
oportunidade que viria na reunião com os mesmos. 

Novamente em uma roda de conversa com os alunos os mesmos disseram que gostariam que 
membros do grupo de AA (Alcoólicos Anônimos) do Município de Luz fossem ao Distrito de Esteios 
para falar sobre o assunto, uma vez que este grupo já havia visitado a comunidade há um tempo atrás, 
com isso, decidiram convidar a comunidade para uma reunião que aconteceria na Escola Estadual 
Capitão Alexandre Du, a partir das 18hs, pois assim, os responsáveis poderiam participar, o que de fato 
aconteceu, Adauto e Renata membros do AA foram até a Escola partilhar de suas experiências e 
conhecimento sobre a temática, contando também com a presença de todos os servidores da escola. 
Foi realizada a oficina de perguntas e respostas – verdadeiro ou falso sobre álcool e drogas.  

Como última atividade desta tarefa os alunos decidiram convidar o Cabo da Polícia Militar, Coimbra, 

que trabalha no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas) com alunos do 5º ano da 

Escola para uma palestra sobre o tema proposto. O mesmo aceitou o convite e foi até a Escola para 

encerrar as atividades desta 3ª tarefa do Galera Curtição. 



 

 

 

2 APRESENTAÇÃO/OFICINA 

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

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

a execução da tarefa. 

O tema desta tarefa “Uso abusivo de álcool e outras drogas” foi mais tranquilamente recebido 
pelos alunos, porém, durante a realização das tarefas eles perceberam o quanto o álcool e as 
drogas, principalmente o cigarro, estão no cotidiano deles e os mesmos não percebiam o 
quanto era prejudicial. 

No primeiro momento, os professores que estão acompanhando o projeto conversaram 
separadamente com cada turma e repassou para eles uma pequena apostila com dados sobre 
o consumo das drogas, origem, tipos de drogas (fotos em anexo). Em uma conversa leve e 
franca os alunos foram relatando o que sabiam sobre o tema, como percebiam e o que estava 
embutido que eles ainda não haviam conseguido perceber como vício nocivo, no caso 
específico do cigarro. 

Em um segundo momento os professores se reuniram novamente com os alunos participante 
do projeto e conversaram com os mesmos sobre o tema, o que poderia ser feito, as ações que 
poderiam ser desenvolvidas, os meios de realiza-las, os próprios alunos foram indicando o que 
poderia ser feito, os parceiros que poderíamos contar para a realização do objetivo proposto.  

Diante das conversas realizadas com os alunos os professores/ colaboradores elaboraram um 
questionário para ser respondido pelos alunos com relação ao uso do álcool e drogas para 
verificar o que realmente sabiam e tentar entender para auxilia-los na continuidade da tarefa. 
Ao responder o questionário, os próprios alunos sugeriram levar o questionário para os 
pais/responsáveis responder, também os servidores da Escola, assim, os alunos levaram os 
questionaram e trouxeram respondidos pelos pais e pediram aos funcionários da escola para 
também responde-lo (questionário em anexo). Os resultados dos questionários foram os 
seguintes:  

Respostas do Questionário aplicado para os alunos, do 7º, 8º e 9º ano da Escola Estadual 
Capitão Alexandre Du – Esteios/Luz/MG, responsáveis e servidores, como etapa para a oficina 
sobre o “Uso abusivo de álcool e outras drogas” do Projeto Galera Curtição. 

 

Resposta  com os alunos: 

Aplicados: 34         Idade: entre 13 e 15 anos 

Sexo: 18 femininos                16 masculinos                   

1. 31 sim             2 não        1 não respondeu.  

Que tipo: bebida, cigarro, remédio, maconha, crack, pedra, cocaína, LSD, heroína, extase 

2. 8 sim               15 não         1 não respondeu 

3. Álcool, cerveja, cigarro, calmantes, maconha 



 

 

4. Curiosidade, problemas afetivos, brigas ou problemas familiares, festa de aniversário 

5. Medo das consequências, não vê nenhum significado nas drogas, família estruturada e 
equilibrada 

6. 32 sim                 1 não                1 não respondeu 

7. Familiar, vizinho, amigo, primo, conhecidos, outros 

8. Tio, primo, irmão, outros 

9. Família, escola, governo 

10. 32 sim              2 não responderam 

Como: palestras, oficinas, pensar em equipe, conversas, fazendo mais programas 
conscientizando a prevenção das drogas, atividades 

11. 21 sim             12 não              1 não respondeu 

12. 7 sim               25 não              2 não responderam   

13. Cerveja, batidinha, vinho, destilados, catuaba, outras 

14. Própria casa, festa/sarau, casa de parentes, casa de amigos, viagem, aniversário 

15. Pais ou tios, irmãos ou primos, sozinho, amigos, namorado (a) 

16. 4 sim             28 não              2 não responderam 

17. Entre 11 e 13 anos 

18. 30 sim             3 não                    1 não respondeu 

19. Bebida alcoólica, calmante, cigarro, dipirona, pastilha para garganta, remédio para dor 
de cabeça, xarope, dramim 

 

Questionário com os responsáveis: 

Respondidos: 20         Idade: entre 29 e 53 anos 

Sexo: 17 femininos                3 masculinos                   

1. 11 sim             9 não          

Que tipo: cigarro, maconha, cocaína, lança perfume, calmante, álcool 

2. 9 sim               11 não          

3. Álcool, cigarro, maconha, cocaína, calmante, inalantes 

4. Curiosidade, ansiedade 

5. Medo das consequências, não vê nenhum significado nas drogas, família estruturada e 
equilibrada, “se sei que vai me fazer mal por que vou usar?” 

6. 19 sim                 1 não                 

7. Familiar, vizinho, amigo, conhecidos, cunhado, ex alunos, outros 



 

 

8. Tio, primo, irmão, sobrinho, genro, conhecidos, outros 

9. Família, escola, governo, amigos e toda a sociedade, a própria pessoa 

10. 14 sim             5 não            1 não respondeu 

Como: não deixando entrar no ambiente escolar, palestras, falar mais sobre as drogas, o 
mal que droga faz, incentivando as pessoas a não usar drogas 

11. 16 sim             4 não       

12. 7 sim               12 não              1 não respondeu   

13. Cerveja, batidinha, pinga, vinho, destilados 

14. Própria casa, bar, casa de parentes, casa de amigos 

15. Pais ou tios, irmãos ou primos, sozinho, amigos, namorado (a), esposo 

16. 6 sim             13 não              1 não respondeu 

17. Entre 15 e   20 anos 

18. 17 sim             3 não                     

19. Remédio para pressão, Bebida alcoólica, calmante, remédio para emagrecer, cigarro, 
dipirona, chá de emagrecimento 

 

Questionário com os servidores da escola: 

Respondidos: 9         Idade: entre 38 e 63 anos 

Sexo: 9 femininos                0 masculino                   

1. 3 sim             6 não          

Que tipo: cigarro, maconha, cocaína, lança perfume, calmante, álcool, lícitas 

2. 2 sim               7 não          

3. Álcool, cigarro, amarula 

4. Curiosidade, influência de amigos 

5. Medo das consequências, não vê nenhum significado nas drogas, família estruturada e 
equilibrada 

6. 5 sim                 4 não                 

7. Vizinho, amigo 

8. Não houve respostas 

9. Família, escola, governo 

10. 9 sim              

Como: projetos, trabalho de prevenção, conversas informais, palestras 

11. 9 sim              



 

 

12. 3 sim               6 não           

13. Cerveja, batidinha, pinga, vinho 

14. Própria casa, bar, casa de parentes, casa de amigos 

15. Irmãos ou primos, sozinho, amigos, namorado (a) 

16. 2 sim             7 não               

17. Entre 11 e   18 anos 

18. 7 sim             2 não                     

19. Bebida alcoólica, calmante 

Baseado nas respostas dos questionários um grupo de alunos do 9º ano, juntamente com os 
professores pesquisaram algumas situações relacionadas ao uso de álcool e drogas e seus 
efeitos para a saúde, para o núcleo familiar, para a comunidade num todo. Em seguida, com 
placas de verdadeiro e falso, foram realizadas oficinas nas outras turmas, incluindo com os 
alunos do 6º ano, um jogo de perguntas onde as turmas eram divididas em dois grupos e as 
mesmas deveriam responder se as afirmativas estavam verdadeiras ou falsas, após o grupo 
levantar as placas, as alunas explicavam se a afirmativa estava verdadeira ou falsa e o motivo 
da resposta (fotos em anexo). 

Dando continuidade a essa tarefa, os alunos relataram que no Distrito de Esteios já haviam 
acontecido algumas reuniões do grupo de AA (Alcoólicos Anônimos) do Município de Luz, mas 
que há muito tempo não acontecia mais, então disseram que seria muito bom ter novamente 
esse contato com o AA. Após esta colocação dos alunos, os professores colaboradores 
convidaram o grupo de AA do Município de Luz para ir ao Distrito de Esteios e conversar com 
os mesmos sobre o assunto, o que foi prontamente atendido por dois membros do grupo, a 
Sra. Renata e o Sr. Adauto. 

Com a decisão tomada por parte dos alunos da necessidade de um contato com o AA, com a 
confirmação da presença dos mesmos na Escola, era o momento de chamar a comunidade 
para participar, os convites foram enviados para os pais/responsáveis para uma reunião na 
escola que aconteceria às 18hs. No início da reunião, duas alunas do 9º ano acompanhadas 
dos professores realizaram com toda a comunidade escolar presente na reunião a mesma 
oficina realizada com os alunos sobre questões do uso de álcool e drogas, com afirmativas se 
eram verdadeiras ou falsas, após as respostas, as alunas explicavam a alternativa de forma 
correta. 

Em seguida, os dois membros do grupo de AA (Alcoólicos Anônimos) do Município de Luz que 
estavam presentes (Adauto e Renata) foram convidados a partilhar com todos os presentes 
suas histórias, seus conhecimentos sobre o tema, seus relacionamentos com o AA, o que o 
grupo de AA trouxe de benefícios para os mesmos e suas famílias, uma partilha muito 
profícua de suas experiências e conhecimentos sobre o tema, a comunidade ficou muito grata 
pela participação dos mesmos, que ainda se dispuseram em orientar quem quer que fosse 
sobre o assunto caso quisessem conversar em particular, também deixaram convite para as 
reuniões do AA que acontecem em Luz (fotos em anexo). Adauto além de seu depoimento 
deixou com os presentes uma carta/relato de um filho de alcoólatra utilizada como 
mobilização para o assunto. “CARTA DE UM FILHO AO PAI ALCOÓLATRA 

Perdoe-me pai. É importante que leia o meu desabafo. Sempre falei que quando eu crescesse, 
queria ser igual ao senhor, mas... Infelizmente EU mudei de ideia. 

Não imagina o que sofremos quando anoitece e o senhor não vem para jantar, pois só chega 



 

 

em casa de madrugada assim mesmo embriagado. Olhe pai, não me importo que chute os 
meus brinquedos, pise-os, atire-os contra as paredes e bata raivosamente em mim sem 
motivos, quando eu lhe pergunto: porque o senhor não deixa de beber? Pai, não me 
envergonho de usar roupas velhas, sapatos furados e nem me incomodo com um pouco de 
alimento que como. Na verdade, nada disso teria importância se o senhor não bebesse. 

Por favor, não fique parado nos bares perdendo seu tempo, seu dinheiro e, sobretudo sua 
saúde, bebendo e farreando ao lado daqueles que dizem ser seus amigos, lembre-se pai, nós 
precisamos do senhor. EU queria, apenas, tê-lo em casa todas as noites para poder dizer antes 
de deitar: BENÇA PAI!!! Sabe pai, EU senti muita pena de vê-lo um dia desses deitados na 
calçada. Os garotos que passavam começaram a atirar-lhe pedras, riam e zombavam do 
senhor como se fosse um bicho, seus cigarros estavam espalhados pelo chão, seus bolsos 
revirados e lá estava uma garrafa de cachaça quebrada em seus pés. 

Pedi para que eles não fizessem aquilo e, eles me perguntaram: você conhece esse 
cachaceiro? Poxa, pai... Tive vontade de dizer NÃO! Mas lembrei-me que certa vez o respondi: 
sim, conheço é meu pai! Eles riram e falaram: se fossemos você, teríamos vergonha de 
chamar esse bêbado de pai! Baixei a cabeça humilhado, meus olhos se encheram de lágrimas 
e chorei. Tentei erguê-lo, pedi para que o senhor se levantasse, enxuguei seu rosto suado pelo 
sol do meio-dia, contudo, meus esforços foram inúteis. O senhor parecia não ouvir, gemia, 
dizia palavras incompreensíveis e rolava de um lado para o outro da calçada imunda. Os 
garotos foram embora dizendo: você está lidando com um pau d’água sem vergonha, deixei-o 
aí, pode ser que ao tentar atravessar a rua, um caminhão passe por cima dele e o mate. Pai foi 
duro ouvir aquilo, EU senti como se o mundo inteiro desabasse sobre mim. Querido pai, 
porque o senhor não procura os Alcoólicos Anônimos para deixar de beber? Existem muitos 
grupos na cidade. Porque não tenta? Talvez seja sua grande oportunidade. Não se 
envergonhe, lá eles irão recebê-lo bem. Antes de terminar, quero que o senhor saiba de uma 
coisa. O voto que fiz a amá-lo, respeitá-lo e querer-lhe bem, hei de cumprir sempre, mas... 
Quando crescer não quero ser mais igual ao senhor. De seu filho que o ama.”  

Algo que nos deixou muito emocionados foram dois relatos entregues aos professores de duas 
pessoas que enfrentaram e estão ainda enfrentando situações ligadas ao uso de álcool e 
drogas, tal fato ocorreu após a visita e colocação dos membros do AA na comunidade escolar. 

Segue os relatos: 

“Declaração de uma ex-fumante: Fui fumante por 30 anos, na época era moda, era “chique”, 
era bonito. A gente não tinha as informações que temos hoje, as propagandas de incentivo ao 
consumo do cigarro eram as mais bonitas da T.V. Em 2013, deixei este vício, graças a Deus. 
Minha qualidade de vida melhorou 100%, me alimento bem, durmo bem, sinto que tudo em 
meu corpo está melhor. O paladar melhorou, o olfato, enfim, dou graças a Deus por ter me 
livrado desta droga, que mata milhões de pessoas, me considero uma pessoa feliz e 
privilegiada por ter vencido o vício do cigarro. Sou ex-fumante com muito louvor.” Servidora da 
Escola Estadual Capitão Alexandre Du – Esteios/Luz/MG. 

“Sou mãe de uma aluna da Escola Capitão Du. Tenho um filho ex aluno da escola, que hoje está 
fazendo o tratamento com psiquiatra, que é usuário de droga (maconha). Quando eu, mãe, fui 
descobrir realmente o que estava acontecendo com meu filho já havia algum tempo que fazia 
uso da substância. No entanto, achei que era fácil ajuda-lo, mas percebi que não era eu querer 
e sim ele querer auto se ajudar, ficou alguns dias sem usar no início do tratamento, mas após 
15 dias ele parou com os medicamentos e voltou usar mais quantidade de maconha. Para mim 
e minha família está sendo um sofrimento doloroso em saber que mesmo nós querendo ajuda-
lo ele rejeita de toda forma, fica um menino com maus modos com os de casa, agressivo com 
as palavras, ansioso, tem crises, insônia. Não é fácil lidar com essa situação, às vezes bate o 



 

 

desespero sem saber o que fazer, mas continuamos lutando de todas as maneiras possíveis, 
continuando com o tratamento mesmo ele não querendo. Juntos, eu e minha família lutamos 
com fé em Deus que o vício há de se acabar.” Mãe de aluna da Escola Estadual Capitão 
Alexandre Du – Esteios/Luz/MG. 

Para encerrar as oficinas os alunos citaram o Sargento da Polícia Militar Coimbra que trabalha 
no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas ) com alunos do 5º ano de nossa 
escola, sendo este um programa que consiste num esforço cooperativo estabelecido entre 
a Polícia Militar, a Escola e a Família que visa construir um mundo no qual os jovens de todos 
os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas 
livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. Os professores 
então, convidaram o Cabo Coimbra e o mesmo aceitou o convite e foi até a escola e fez uma 
colocação bastante proveitosa com os alunos, que foram todos reunidos em um único local, 
incluindo os alunos do 6º ano para ouvirem e aprenderem mais sobre a temática. 

 

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. 

Todas as atividades realizadas na Escola para a realização da tarefa contam com o apoio incondicional de toda a 
comunidade escolar. As atividades são fotografadas pelos próprios alunos e divulgadas nos contatos de 

WhatsApp dos mesmos, principalmente no grupo criado pelos próprios alunos “Galera Curtição Esteios. O 
convite para a participação dos pais foi realizado através de bilhetes entregues aos alunos para que os mesmos 
pudessem entregar aos pais. 

 

Palestra para pais e alunos com grupo AA de Luz 



 

 

 

 

 



 

 

  

  Testando os conhecimentos dos pais sobre o assunto uso abusivo de alcool e drogas, verdadeiro ou falso. 



 

 

 
Palestra com Sargento Coimbra PREVENÇÃO E USO DE DROGAS. 

 

 
Testando os conhecimentos dos alunos sobre o assunto uso abusivo de alcool e drogas, verdadeiro ou falso. 



 

 

 

Alunos respondendo questionário 

 

2. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi à 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 Escola Estadual Capitão Alexandre Du é uma escola localizada na zona rural do Município de 
Luz/MG, devido a esse fator, o número de alunos é menor em relação a outras unidades de 
ensino participantes do Projeto Galera Curtição, sendo um total de 34 (trinta e quatro) 
estudantes inseridos no projeto,  isso favorece a participação, ou seja, em todas as etapas da 
3ª tarefa sobre o “Uso abusivo de álcool e drogas” , todos os 34 alunos participaram 
efetivamente, com suas opiniões, sugestões, ideias, fotografando, participando das oficinas, 
levando os questionários e convite para a palestra com membros do Alcoólicos Anônimos para 
os responsáveis, aplicando os questionários para os servidores, colocando as dificuldades, 
discutindo com os professores/colaboradores as melhores alternativas que os mesmos 
dispunham para a realização da tarefa. 

O único momento em que houve a participação de 03 (três) alunas do 9º ano foi na confecção 

e aplicação da oficina de perguntas e respostas sobre o consumo de álcool e drogas realizadas 

com as turmas participantes do projeto, incluindo o 6º ano. 



 

 

 

 

3. 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.  

 

4.  

A Escola Estadual Capitão Alexandre Du localizada no Distrito de Esteios, Município de 

Luz/MG, ou seja, uma escola localizada na zona rural do Município, ao conversar com os 

alunos sobre a temática desta 3ª tarefa e sua realização entre pares, percebeu-se a 

dificuldade em trazer os alunos para o Município em contraturno para que os mesmos 

pudessem efetuar a oficina proposta e elaborada pelos mesmos, visto que, uma grande 

maioria dos alunos não moram no Distrito, mas em outras localidades da zona rural, 

necessitando de transporte público, cedido pelo Município (são no mínimo 4 kombis ) que 

fazem esse transporte, devido a este percalço, decidiram por fazer as atividades no 

próprio Distrito e utilizar o espaço da escola. 

Algumas ações continuam com entusiasmo, alegria e compromisso por parte dos alunos, a 

Rádio “Galera Curtição”, os próprios alunos já se organizam, preparam as músicas, o tema 

da rádio, eles mesmos se dividem em grupo dentro das salas para dar oportunidade para 

que mais alunos possam participar da organização e realização da Rádio. 

Com relação as duas alunas que tiveram um olhar diferenciado na realização da primeira 

tarefa – focando sobre a empatia – ainda continuam com acompanhamento dos 

profissionais da saúde (psicóloga e psiquiatra), avançamos com uma delas, foi requerido 

junto à Secretaria Regional de Educação um professor de apoio, o processo encontra-se 

bem avançado e tudo indica que será oportunizado, o que será um grande avanço para o 

aprendizado de nossa aluna. 

Outro ponto relevante e que muito entusiasmou os alunos foi que na abordagem na 

Escola sobre o tema com os servidores, duas funcionárias fumantes resolveram aceitar 

ajuda para conseguir deixar o cigarro e com o auxílio da Escola e a motivação dos alunos, 

as mesmas foram encaminhadas para o Posto de Saúde da Família para agendamento de 

consulta e participação no grupo Antitabagismo do Município. As duas estão participando 

e desde o início da tarefa (outubro) as mesmas não fumaram mais, isto é motivo de 

orgulho para a comunidade escolar. 


