
 
NOME DA ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL NUNES COELHO 

TAREFA:  USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 

Nº DE ALUNOS: 100 

CICLO/ANO: OITAVOS E NONOS ANOS 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

Finalizada a tarefa 02, ( Masculinidade Tóxica e Sororidade), começamos os trabalhos e ações 
voltados para a execução da tarefa 3 (Uso abusivo de álcool e outras drogas). Procedendo à 
execução das atividades a serem realizadas, a equipe de coordenadores participou de oficina 
ministrada por Solange Regina Pinto, representante do sistema FAEMG/SENAR. De posse das 
informações por ela repassadas, a equipe imediatamente se reuniu para estudar o material de 
apoio enviado pela equipe do Galera Curtição, via site. Estudado todo o material, os membros 
da coordenação optaram por um plano de ações (trabalho), objetivando sensibilizar e envolver 
toda a equipe docente e de funcionários da Escola Municipal Dom Manoel Nunes Coelho. 
Andreone Silva Lacerda, coordenador, abordando o tema proposto para a tarefa 3, falou-lhes  
da necessidade de que todos da comunidade escolar estejam cientes, motivados e portanto 
engajados, dando sua parcela de colaboração para a realização de todas as etapas desse 
processo que busca direcionar cada um dos alunos, no intuito de impedir que cheguem ao 
mundo do  álcool e das drogas ou que aqueles que nele se encontram, permaneçam. 

 
Foto 1: Sensibilização da equipe de professores e funcionários. 

 
Uma vez que a equipe de professores e funcionários estava sensibilizada e mobilizada, os 
coordenadores reuniram-se com os alunos multiplicadores no anfiteatro da escola, buscando 
sensibilizá-los, mobilizá-los e envolvê-los de maneira efetiva com a temática proposta nesta 
terceira tarefa. Ficou acordado entre os membros coordenadores que o ideal para trabalhar 
com a faixa etária desse público alvo, seria  utilizar como elementos detonadores recursos 
audiovisuais, pois alcançaria maior resultado. Pensou-se então num formato de material que 
prendesse ao máximo a atenção dos alunos, sem se tornar cansativo, sob pena de correr o 
risco de se dispersarem. Foram então preparados e exibidos dois conteúdos retirados do 
YouTube. O primeiro tendo duração de três minutos e dezoito segundos, elaborado pela 
equipe de jornalismo do canal Minha Vida TV, mostrava a  entrevista feita com um 
adolescente que narrou a maneira  como ocorreu seu contato com o álcool e mais tarde com 
outros tipos de drogas, bem como  dos prejuízos decorrentes do uso. Ficou evidente naquele 
momento, que enquanto alguns alunos se mostravam perplexos com as declarações exibidas, 
outros encaravam com a mais absoluta naturalidade, o que nos revelou que o álcool está 



 

muito mais presente na vida dos nossos jovens, do que nós professores pensávamos. Vários 
comentários surgiram, tais como: “ Meu pai fala comigo para tomar a espuma da cerveja 
dele”, outro disse “ Na minha casa meu pai fica bravo toda vez que bebe!”, já uma aluna do 
nono ano salientou que os pais sempre discutem por causa do consumo de álcool pelo pai, e 
sob forte emoção, pois trazia lágrimas nos olhos, afirmou: “A bebida está fazendo meus pais se 
separarem!”, nesse instante os colegas lhe abraçaram dando um apoio. Um aluno, por sinal 
muito tímido,  disse: “o álcool acaba com as famílias!”, e completou: “é  muito triste ter um pai 
alcoólatra”. Outro aluno relatou que “as drogas nos tiram o de melhor, a dignidade”, enquanto 
uma aluna dizia: “gravidez na adolescência é uma criança brincando com outra”. Outro aluno 
argumentou que “as drogas são o inimigo do futuro ”. Nesse momento um aluno do nono ano   
relatou, “meu primeiro contato com a bebida foi em casa, quando meu pai pedia para pegar 
cerveja na geladeira pra ele e eu abria a garrafa e experimentava um gole”. “Um outro aluno, 
também comentou: “meus colegas mais velhos já ofereceram cigarro de maconha, mas eu não 
quis”  Ao terminar o vídeo os coordenadores  Cássia Almeida e Tiago Carvalho,  falaram aos 
alunos e enfatizaram sobre as consequências negativas decorrentes do uso abusivo de álcool e 
demais drogas, que atingem o corpo, a mente e ainda desequilibram e até mesmo destroem 
famílias inteiras. 

 
Foto 2: Sensibilização dos alunos, que observam e ouvem atentos à entrevista de um jovem 

envolvido com o álcool. 

No segundo vídeo foi exibido uma canção como dito anteriormente, retirada do YouTube, 
escolhida cautelosamente pois conseguia tocar bastante o emocional de cada jovem ali 
presente. Na medida que a melodia era executada, imagens tratando o tema proposto iam se 
alternando. Tudo pensado para prender ao máximo a atenção de todos os alunos. Também ali, 
naquele momento, notava-se profunda comoção de vários alunos. Ao final desse vídeo, a 
coordenadora Natália Lobato Borges falou aos alunos sobre as consequências das escolhas 
erradas que fazemos ao longo da vida, dentre elas buscar o caminho seja do álcool ou de 
outras drogas, que em muitos casos dificilmente oferecem um caminho de volta.   

 
Foto 3: Alunos ouvem a coordenadora Natália, após tocada a canção usada na sensibilização. 

 



 

Superada a etapa de sensibilização dos alunos, os coordenadores promoveram um amplo 
debate, espaço em que os jovens falavam, ouviam-se uns aos outros e tiravam dúvidas. Um 
dos alunos comovido com a situação da coleguinha que havia chorado minutos antes tendo  
sido apoiada pelos demais, deu a ideia do grupo convidar o policial militar Paim para segundo 
suas palavras, “bater um papo com os alunos sobre o álcool e drogas”, dizendo: “Eu o conheço 
e sei que ele virá!”. Eles próprios tomaram a iniciativa de formar uma comissão que procurou 
então o militar que de prontidão, como eles mesmos relataram, “topou a parada”. Um outro 
grupo de alunas fez a proposta de formarem o que chamaram de grupo misto ou heterogêneo, 
que segundo elas mesmas disseram, “seria um grupo maior, com a presença de meninas e 
meninos, pois alguns deles já conviviam com o álcool dentro de suas casas e poderiam assim 
narrar suas próprias experiências”. Uma outra aluna propôs elaborarem um power point 
abordando o tema e repassarem para os demais alunos. Outro aluno sugeriu: “Vamos fazer 
rodas de conversas em diferentes espaços, podendo ser nas salas de aula, no pátio e até 
mesmo em espaços públicos! O que acham?” E assim, sucessivamente tais ideias iam 
ganhando forma e sendo levadas para o campo da prática. 

 
Foto 4: Palestra sobre álcool e drogas, ministrada pelo policial militar Paim. 

 

 
Foto5: alunos assistem atentos à palestra sobre o consumo de álcool e drogas, ministrada pelo 

policial militar Paim. 
 

 
Foto 6: Alunos apresentam o tema proposto na tarefa 3 ( álcool e drogas) aos demais alunos 

no anfiteatro da Escola Municipal Dom Manoel Nunes Coelho. 



 

 
Foto 7: Alunos do “Grupo misto ou heterogêneo” apresentam conteúdo sobre álcool e drogas 

para os colegas que assistem atentamente. 
 

 
Foto 8: Alunos assistem com toda atenção às explicações dos colegas. 

 

 
Foto 9: Aluna Verônica em momento de explanação abordando o tema da tarefa 3, durante 

roda de conversa. 
 

Um fato marcante durante a reunião mostrada acima, (foto 9), se deu quando a aluna 
Verônica explicava sobre os efeitos negativos provocados pelo álcool e ao mencionar a 
violência e a agressividade, um dos alunos levantando a mão e fazendo uso da palavra, relatou 
diante de todos, que quando estudava em outra escola, em um outro município, já havia 
tentado suicídio e que chegou a ser segundo ele “expulso” por mau comportamento, tudo 
ligado ao uso de maconha. Contou ainda que precisou fazer acompanhamento psicológico 
para, conforme disse, “melhorar da minha agressividade”. Contou a todos ali que a mudança 
com a família para a cidade de Luz, era devido a cidade ser “mais tranquila”. 

 



 

 
Foto 10: Roda de conversa feita com alunos dos oitavos anos. 

 

 
Foto 11: Roda  de conversa com alunos dos nonos anos, ao lado da catedral de Nossa Senhora 

da Luz. 
 

 
Foto 12: Alunos em um momento de confraternização na escadaria da catedral Nossa Senhora 
da Luz, depois de participarem de uma roda de conversa descontraída sobre alcoolismo e 
drogas. 

RELATÓRIO DOS ALUNOS 

“Éramos nove alunos, que no dia da primeira reunião discutimos um pouco sobre o assunto 
drogas e álcool. Para nós era uma novidade falar sobre isso. Pesquisamos bastante para ter um 
pouco de conhecimento e repassar aos demais colegas. Nos reunimos novamente, tivemos 
ideia de fazer algumas perguntas sobre o assunto que seria apresentado na palestra. Fizemos 
também alguns slides com gravuras para ajudar no entendimento. Nos reunimos e 
apresentamos para os alunos de oitavos e nonos anos da nossa escola. Estávamos nervosos e 
ao mesmo tempo ansiosos, pois era um assunto complexo. Depois de apresentar para os 
alunos da nossa escola e ter treinado um pouco, ficamos mais calmos, pois tínhamos 



 

entendido mais sobre o assunto. Enfim, chegou o dia da apresentação da palestra para os 
alunos do colégio São Rafael. Organizamos tudo. Foram apresentadas outras palestras e 
tivemos a participação de alguns alunos dos nonos anos de nossa escola. No final da palestra, 
separamos a sala em dois grupos, meninas e meninos para colocarmos em prática uma roda de 
conversa. Foi uma experiência muito boa, pois tanto a gente, quanto os participantes 
estávamos muito empolgados e aprendemos muito com a oficina em que fizemos panfletos” 

“Nosso grupo apresentou um power point sobre drogas na adolescência para as turmas da 
nossa escola. Aprendemos muito durante essa apresentação, além de conscientizarmos os 
nossos colegas. Nos dividimos em grupos, fizemos rodas de conversa, criamos cartilhas sobre o 
assunto. Nos divertimos muito com a atividade. Muito obrigado Galera Curtição, por estar nos 
proporcionando uma escola melhor, aulas mais interativas e divertidas, que estão mudando 
nossa escola.” 

“ A oficina drogas e alcoolismo na adolescência foi aplicada no colégio São Rafael por nós 
alunas Alice Braga, Alice Vitória, Maria Eduarda Oliveira, Rafaela Nicole. A oficina surgiu 
quando os professores coordenadores do Projeto Galera Curtição nos apresentaram a tarefa 3. 
A oficina realizada pela instrutora Solange foi nossa inspiração. Pesquisamos e lemos relatos 
de que alcoolismo e drogas não estão presentes somente em cidades grandes, mas também 
em cidades pequenas como a nossa. Então formamos um grupo e montamos uma 
apresentação de slides com o apoio dos professores e dos coordenadores do Projeto Galera 
Curtição, com o objetivo de levar conhecimento para outros jovens, sobre esse tema tão 
importante. Encontramos muitas dificuldades, como nervosismo e críticas, pois jovens de 14 e 
15 anos não têm tanta maturidade para escutarem. A experiênca dessa oficina se resume em 
aprendizado, responsabilidade e compromisso.” 

 

2. APRESENTAÇÃO/OFICINA 

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

Em reunião com os alunos multiplicadores, a equipe de coordenadores orientou-os, 
esclarecendo que nessa etapa eles próprios deveriam confeccionar cartilhas e panfletos, de 
forma a repassar a mensagem de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. A organização  
e o desenvolvimento das oficinas foi totalmente pensada e coordenada pelos alunos 
multiplicadores, com o máximo envolvimento de todos, que não deixaram escapar nenhum 
detalhe, desde o cuidado com a aquisição do material a ser utilizado durante as oficinas 
(revistas que pudessem ser  recortadas, cola, lápis de cor, pincéis, grampeadores, fita adesiva, 
etc.), até o produto final a ser divulgado. Pouquíssimas vezes um ou outro aluno procurou 
algum professor para solicitar ajuda. Por se tratar de uma cidade bastante pequena, muitos 
alunos da nossa escola são parentes de alunos das demais escolas da cidade, e ao 
comentarem  entre eles do projeto que está sendo desenvolvido na escola Dom Manoel, em 
especial das oficinas, ficou evidente a curiosidade por parte de alunos dessas outras escolas. 
Pensando nisso alguns alunos procuraram os coordenadores pra se informar se podiam 
convidar alunos da Escola são Rafael para intercâmbio, a fim de  assistirem  como as oficinas    
( cartilhas e panfletos )   estavam sendo confeccionados. Como a equipe coordenadora 
entendeu que a ideia dos alunos era bastante viável, foi permitido o intercâmbio entre as 
escolas e a visita então aconteceu, com um grupo cuidando de recepcionar e mostrar como 
estavam realizando as atividades. 
Para a oficina dos panfletos, os alunos foram divididos em grupos. Cada grupo definiu o 
objetivo do conteúdo que a ser divulgado e confeccionou o material. O produto final 
apresentou linguagem de fácil interpretação e leitura. A ortografia foi revisada pela 
professora de português Marilene Santos Bernardes, a pedido dos próprios alunos. 



 

        

       
Fotos 13, 14, 15, 16: grupos de alunos trabalhando na confecção das cartilhas. 

 

       
Fotos 17, 18: Momento de harmonia e satisfação durante a manhã voltada para o intercâmbio 

entre alunos das escolas Dom Manoel e São Rafael. 
 
Na medida que os trabalhos iam sendo finalizados, era possível perceber a alegria e a 
satisfação dos alunos ao verem os frutos de seus esforços ganhando forma. Com toda certeza 
os coordenadores nesse momento sentiram-se muito felizes também. 
Um grupo de alunos decidiu montar uma peça teatral retratando o tema proposto, a fim de 
apresentá-la não só na escola, mas em outras instituições públicas da cidade. Com linguagem 
acessível, representaram um grupo de jovens que acabam por influenciar um dos amigos, 
levando-o primeiro para o mundo do álcool e depois para o triste mundo das outras drogas. 
Por onde estiveram apresentando foram muito bem recebidos e aplaudidos, como ocorrido 
no Bem Viver, projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal, que atende sempre nos contra 
turnos de suas atividades escolares 137 jovens de ambos os sexos em situação de 
vulnerabilidade social.  



 

      

 
Fotos 19, 20, 21: Alunos do grupo de teatro apresentam-se durante visita ao projeto Bem 

Viver e são parabenizados pela diretora Maria da Luz Oliveira. 

 

Um grupo se encarregou de montar um Power point muito interessante, em que trataram da 

gravidez na adolescência, pois conforme narraram para a equipe coordenadora, “quando sob 

o efeito de álcool e de outras drogas, muitos jovens perdem a noção do perigo”, então 

segundo eles: “fica muito mais fácil de uma menina se engravidar”, e “se nós passarmos a 

mensagem de que além de ter que cuidar de um filho, também podem contrair uma DST, 

pode ser que a gente consiga convencê-los a se cuidar.” 

           
Fotos 22, 23: Alunas apresentam os riscos da gravidez na adolescência, decorrentes dos 

descuidos provocados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. 

 



 

 
Foto 24: aluna do Projeto Galera Curtição coordenando uma das várias rodas de conversas 

envolvendo “intercambistas” do colégio são Rafael, durante visita à escola Dom Manoel. 

      

 
Foto 25: Alunos do colégio São Rafael assistem atentamente apresentação do alunos do 

Galera Curtição durante visita à escola Dom Manoel. 

 

Um grupo de alunos do nono ano 06, procurou os coordenadores com a ideia de elaboração 

de um vídeo tratando do tema proposto, para distribuírem-no nas redes sociais, sobretudo no 

Whatsapp. Reuniram-se em um dos espaços da escola, para assim preparar o material de 

pesquisa e editar o vídeo. 

 

 
Foto 26: Vídeo elaborado e divulgado pelos alunos do nono ano 06, alertando para o uso 

abusivo de álcool e demais drogas. 



 
 

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. 

Nesta fase voltada para a divulgação das oficinas idealizadas e concretizadas pelos alunos do 
Projeto Galera Curtição, todos os envolvidos tiveram  oportunidade de apresentá-los para um 
público amplo e variado, tanto dentro quanto fora das dependências da Escola Dom Manoel. 
Foram envolvidas várias instituições da cidade nesta fase de divulgação: Academia da Saúde, 
PSFs (Programa de Saúde da Família), Caps (Centro de Apoio Psicossocial, Creas (Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Bem Viver/AABB Comunidade, Semece 
(Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes), Centro Administrativo Municipal,  
Secretaria Municipal de Saúde,  Secretaria de Meio Ambiente e Colégio São Rafael. Se não 
faltou disposição para executar as tarefas  de preparação das várias oficinas, agora, podia-se 
notar imensa satisfação de cada aluno em apresentá-las. Mais uma vez nossos alunos deram 
um verdadeiro show. Comentários do tipo “Estou me sentindo tão importante”, “Você viu? 
Fomos recebidos pelo vice-prefeito! Minha mãe vai ficar feliz demais!” “Nunca pensei que um 
dia, tantas pessoas estariam ouvindo eu falar sobre alcoolismo e sobre as drogas também!” 

     
Foto 26, 27: No colégio São Rafael, alunas do Galera Curtição apresentam material sobre uso 

abusivo de álcool e outras drogas. 
 

         
Foto 28: Alunos acompanhados da coordenadora Natália Lobato Borges, em  visita de 

divulgação, são recepcionados no Centro Administrativo Municipal pelo Vice prefeito Antônio 
Carlos Xavier, pela secretária municipal de educação Rose, pelo vereador “Pretinho do Zeca” e 

pelo coordenador municipal de esportes, Hugo Ribeiro. 



 

            
Foto 29: Material confeccionado por nossos alunos, alertando para o uso abusivo do álcool e 
de outras drogas, exposto no mural externo, localizado no Centro Administrativo Municipal. 

 

 

Foto 30: Alunas fazem divulgação no PSF (Programa de Saúde da Família 3), no bairro da 
Sonda. 

Em visita de divulgação em uma das Academias da saúde, conforme informações colhidas 
pelos alunos junto a Delayne, coordenadora da Academia, a instituição atende 220 cidadãos, 
que para frequentar precisam apresentar atestado médico comprovando aptidão para fazer as 
atividades físicas na Academia da Saúde. Os alunos relataram que “portadores de alguns 
problemas de saúde, como hipertensão, diabete, tabagismo, depressão, têm maior chance de 
assegurar uma vaga na academia”. Conforme eles mesmos nos disseram, “pessoas com idade 
a partir de 15 anos podem frequentar.”   

 
Foto 31: Alunos sendo recepcionados pela coordenadora da Academia da saúde. 

 



 

 
Foto 32: Alunos em divulgação no Projeto Bem Viver, antes de apresentar peça teatral. 

 

 
Foto 33: Divulgação feita pelos alunos no CAPS. 

 

Dentro da Escola Dom Manoel, o trabalho de divulgação foi feito pelos alunos através de 
murais, panfletos e redes sociais. 

 
Fotos 34, 35: Alunos em divulgação das oficinas no interior da escola Dom Manoel. 



 

 
Foto 36: Alunos do Projeto Galera Curtição em divulgação no PSF4, acompanhados da 

coordenadora Mariana. 

 

A psicóloga e coordenadora do CAPS, Isabel Silva Araújo e uma técnica de enfermagem Ana 

Luiza Raposo trabalharam com os alunos dos oitavos anos um teatrinho improvisado com a 

turma, uma roda de conversa, debates sobre prevenção e redução ao uso de drogas, 

promovendo a conscientização e valorizando- os como agentes de transformação social.  

Em conversa com os alunos do oitavo ano 10, a psicóloga Isabela constatou que cerca de 90% 

dos alunos já tiveram algum contato com álcool ou tabaco. E destes, grande parte foi por 

intermédio de alguém da própria família.  

  
Foto 37, 38: Psicóloga do CAPS, Isabel Silva Araújo, em oficina com os alunos dos oitavos anos. 

 

Já nos nonos anos, a psicóloga do PSF 3, Quênia Carvalho Mendes, e uma técnica em 

enfermagem Luana Rocha desenvolveu simultaneamente o mesmo trabalho, criando 

oportunidades de esclarecimento, informação e sensibilização dos alunos quanto ao uso de 

álcool e drogas.  

 
Foto 39: Psicóloga Quênia durante palestra sobre álcool e drogas para alunos do nono ano. 



 

A coordenadora Natália foi procurada por um grupo de alunos do oitavo ano nove, que 

disseram: “ Dona Natália, tem um colega nosso, o Luís Miguel do oitavo ano onze, que está 

usando droga todos os dias antes de vir para a escola. Ele está passando na porta de outra 

escola e conseguindo a droga lá.” A coordenadora pediu que o buscassem para conversarem. 

O aluno veio chorando, e quando perguntado se era verdade, ele confirmou, balançando a 

cabeça. Os colegas que o buscaram estavam presentes. Perguntado se queria receber ajuda, 

Luís respondeu que sim. Todos foram para a psicopedagoga da escola, que segundo eles “É 

nossa segunda mãe!” Foram ouvidos pela psicopedagoga, pois o próprio Luís nada disse. Os 

alunos foram nesse momento porta vozes do colega. A profissional se pôs pronta para escutá-

lo em momento a sós e encaminhá-lo para o CAPS, com atendimento feito posteriormente 

pela psicóloga Isabel  Silva Araújo.  

Procurada por alguns alunos que desejavam convidar doutora Lourena Vieira para uma 

palestra para alunos de oitavos e nonos anos, a  professora Denise Macedo Chaves, atuou 

como interlocutora junto a doutora, que se prontificou em atender o pedido dos jovens.  

Doutora Lourena Vieira, obstetra e ginecologista falou sobre sexualidade para os alunos, no 

auditório da escola. Primeiramente ela dividiu o grupo em meninos e meninas para deixá-los 

bem à vontade, pois sabia que fariam várias perguntas e questionamentos sobre várias 

dúvidas, abordando as doenças e os métodos de prevenção da gravidez na adolescência.  Em 

seguida, ela reuniu se com as meninas, que também tiveram oportunidade de tirar dúvidas e 

participar. A médica Dra. Lourena, tem enorme dom de trabalhar com o público jovem, de 

forma bem descontraída e informal. 

         
Foto 40, 41: Alunos assistem palestra ministrada pela doutora Lourena Vieira. 

 

 

 

 

4. 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. 



 

É importante ressaltar o brilhantismo dos alunos, que foram os protagonistas de todas as 
atividades desenvolvidas. Registramos aqui enquanto equipe coordenadora,  nossa imensa 
satisfação em ver  quão grande foi o sucesso  alcançado por todos os alunos, por onde 
passavam e se apresentavam. A cada tarefa desenvolvida o envolvimento dos alunos era 
contagiante, pois nenhum deles ficou de fora. Nas oficinas de confecção de cartilhas e 
panfletos, vinte alunos participaram. Enquanto alguns iam selecionando o material, outros iam 
cortando, outros colando. Quando se tratava de desenhos, enquanto alguns iam desenhando, 
outros coloriam, outros iam agrupando as folhas e fazendo encadernando. 
Nas rodas de conversas, reuniam-se grupos que giravam em torno de vinte e cinco alunos, dos 
quais quatro ou cinco eram alunos coordenadores e os demais  agentes participantes, que 
ouviam, falavam e argumentavam.  
A elaboração do vídeo que posteriormente foi divulgado nas redes sociais, contou com a 
participação de oito alunos, que se responsabilizaram por toda execução dessa tarefa. 
O teatro foi todo pensado e encenado, envolvendo onze alunos, dos quais três escreveram a 
peça e dirigiram os seis colegas atores. 
O Power point sobre o uso abusivo do álcool e outras drogas, ocupou doze alunos. Três deles 
montaram o material a ser apresentado. Os outros nove preparam-se para apresentá-lo. 
O Power point sobre a gravidez na adolescência contou com a participação de catorze alunos. 
Quatro dos quais montaram todo material e oito deles iam se revezando durante a 
apresentação. Dois alunos ficaram responsáveis pela preparação do material de projeção. 
Na oficina  
O vídeo produzido pelas alunas Julia Caetano e Bianca na oficina dos 9º anos, foi divulgado na 
escola, no auditório para todos os alunos, funcionários, pais, nas redes sociais e toda a 
comunidade escolar envolvendo um público maior. Os grupos que cuidavam de fazer os 
convites aos profissionais que vinham até a escola fazer alguma palestra, contava em média 
com cinco alunos.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora estejamos acostumados com as adversidades comuns em um ambiente escolar, 

no tocante ao alcoolismo e demais drogas, nos surpreendemos com a gravidade do atual 

quadro envolvendo muitos dos nossos alunos. Não tínhamos ciência dessa gravidade. Com 

as atividades da tarefa 3, propostas pelo Projeto Galera Curtição, ouvimos diversos relatos 

dos alunos, narrando suas experiências e seus contatos com tais drogas. Nunca houve na 

Escola Dom Manoel um projeto amplo assim, abordando o tema proposto. Eram sempre 

ações mais isoladas e menos profundas. No entanto, também concluímos que nossos 

alunos demonstram certo grau de maturidade em relação ao tema, pois embora muitos 

estejam inseridos em ambientes familiares nos quais é fato corriqueiro o consumo de 

álcool e outras drogas, consideramos pequeno o número de alunos fazendo uso. Mas com 

plena convicção, sabemos que o desenvolvimento da tarefa 3, abriu espaço valioso para 

que os alunos pudessem “colocar pra fora suas angústias” e nos permitiu conhecer essa 

realidade assustadora, permitindo-nos pautar nossas ações sobre o tema, pensando daqui 

para frente. 



 
 

 

 


