
 

 

 

3ª TAREFA: USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS  

 

1. Temática  

Uso abusivo de álcool e outras drogas: prevenção e redução de danos 

Considerando o comportamento dos adolescentes – e o papel que o consumo de álcool e 
outras drogas – assume entre esse grupo, é necessário criar estratégias que evitem um 
desfecho negativo à vida dos adolescentes, como evasão escolar, violência e dependência 
química.  

As estratégias de prevenção e redução de danos promovem a conscientização e a proteção dos 
sujeitos para o uso abusivo dessas substâncias – e tem ainda mais efeito quando estão 
inseridas no contexto escolar, considerando o papel educativo da escola.  

Em sala de aula, a discussão da temática amplia o conhecimento do jovem, valoriza sua 
participação como agente de transformação social e estabelece práticas de autocuidado e 
cuidado entre pares.  

2. Objetivos 

OBJETIVO GERAL: 

 Repensar o comportamento abusivo de álcool e outras drogas entre jovens ao 
estabelecer estratégias de prevenção e redução de danos no contexto da juventude.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Discutir as diferentes motivações para o uso de drogas, seus fatores de risco e formas 
de prevenção;  

 Problematizar com os adolescentes a relação entre o uso abusivo de álcool e outras 
drogas e problemas associados (abandono da escola, violência, dependência etc.); 

 Analisar o conceito de redução de danos e realizar o exercício de aplicação dessa 
estratégia no cotidiano dos adolescentes; 

 Despertar a capacidade criativa dos adolescentes e jovens para elaboração de 
propostas de prevenção ao uso de drogas, baseado no reforço dos fatores de 
proteção. 

 

3. Descrição da atividade: 

Produto final: elaborar uma oficina sobre prevenção e redução de danos relacionados ao uso 
abusivo de álcool e outras drogas. A oficina deverá ser realizada em outras turmas da escola e, 
preferencialmente, em outros espaços onde for possível realizar a atividade (órgãos 
municipais, centros culturais etc.). O objetivo desta atividade é estimular a educação entre 
pares e promover o debate do junto ao maior número de adolescentes.  

 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO DO TEMA 

Antes de iniciar a elaboração do produto, o professor deve discutir sobre a temática com o 
grupo de alunos, partindo sempre de um processo de sensibilização a partir de pontos 
norteadores sobre uso abusivo de álcool e outras drogas. Pare este processo, o professor pode 
utilizar os materiais de apoio disponíveis no portal e, ainda, adotar as metodologias que julgar 
necessárias. 

ATENÇÃO:  

Quando você estiver realizando a elaboração da tarefa com os alunos, temas como abstinência 
e relação das drogas com a morte NÃO DEVEM APARECER. O objetivo desta tarefa é trabalhar 
com os alunos a prevenção e a redução de danos, sinalizando um desfecho positivo da 
temática. 

Pontos norteadores para discussão:  

 O que é droga? 

 Quais as drogas mais utilizadas pelos adolescentes? 

 Por que os jovens buscam usar drogas? 

 Quais são os prejuízos à vida de uma pessoa que faz uso abusivo de álcool e 
outras drogas? 

 O que são fatores de risco relacionados ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas?  

 O que são fatores de proteção relacionados ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas? 

 O que são fatores de prevenção relacionados ao uso abusivo de álcool e outras 
drogas? 

 O que é redução de danos e de que forma podemos aplicar no nosso 
cotidiano? 

 Quais estratégias podem proteger os adolescentes do uso de drogas? 

 Qual é o papel da escola na prevenção do uso de álcool e outras drogas? 

 Qual o papel dos adolescentes em estratégias de prevenção e redução de 
dados de álcool e outras drogas dentro do âmbito escolar? 

 

ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

 O professor, em conjunto com os alunos, deverá estabelecer os tópicos que deverão 
ser abordados nas oficinas (necessário utilizar dados e informações de fontes 
especializadas, como Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde, sempre 
citando a fonte); 

 Os adolescentes devem ser os protagonistas na elaboração da oficina e na execução da 
atividade; 

 Poderão ser utilizados diferentes recursos para formação da tarefa, como: imagens, 
vídeos, cartilhas etc.  

 

 



 

 

 

4. PROVA DA REALIZAÇÃO 
 

 O material comprobatório da tarefa deverá ser composto por:  

 Fotos da elaboração da tarefa e das oficinas; 

 Relatório dos(as) professores(as);  

 Relatório dos(as) alunos(as).  

A entrega dos relatórios da atividade, conforme modelo disponibilizado, é obrigatória. É com 
base neste relatório que a comissão faz a avaliação da tarefa. 

 

5. PRAZO DE ENTREGA TAREFA: 20 de outubro de 2019 
 
Os materiais deverão ser enviados pelo portal até a data limite.  

 

6. PONTUAÇÃO: 

As escolas que entregarem a tarefa receberão 50 pontos.  

As escolas que cumprirem todos os critérios estabelecidos na tarefa computarão mais 50 
pontos, podendo totalizar até 100 pontos.  

6.1 Pontuação Extra:  

As três escolas com maior pontuação na atividade, de acordo com os critérios estabelecidos, 
receberão a respectiva pontuação bônus: 

1º lugar – 30 pontos  
2º lugar – 20 pontos  

  3º lugar – 10 pontos  
 
 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

Critério de Avaliação Peso 
Abordagem dos temas propostos: Análise da forma e da profundidade com que os temas 
foram trabalhados com os(as) alunos(as) e de que forma refletem no produto final. 
 

 
3 

Envolvimento dos(as) alunos(as): Avaliação da participação do grupo de estudantes no 
processo de construção, divulgação e produção da oficina. 
 

3 

Divulgação: Avaliação da estratégia de divulgação da oficina. 
 

2 

Apresentação: Avaliação da apresentação da oficina e recursos utilizados.   
 

 

2 

 
 

 



 

 

 

5. SUGESTÕES DE MATERIAL DE APOIO PARA TAREFA  

 ENSINO DE HABILIDADES DE VIDA NA ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA COM 
ADOLESCENTES - http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/v11n3a11 

 Pesquisa nacional de saúde do escolar : 2015 http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
catalogo?view=detalhes&id=297870 

 "VI Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas entre Estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio da Rede Pública e Privada nas Capitais Brasileiro” 
http://obid.senad.gov.br/obid/dados-informacoes-sobre-drogas/pesquisa-e-
estatisticas/populacoes-em-contextos/estudantes-1 

 Conceito OMS Habilidades de Vida – Item 4 - Habilidades de vida: uma estratégia 
preventiva ao consumo de substâncias psicoativas no contexto educativo1 

  http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revispsi/article/view/10554/8363 
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