
 

 

 

NOME DA ESCOLA: ESCOLA ESTADUAL COMENDADOR ZICO TOBIAS 

TAREFA: USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – FATORES  

DE RISCO E PROTEÇÃO. 

Nº DE ALUNOS: 100 alunos 

CICLO/ANO: 1ºs e 2ºs anos ensino médio 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

    

         Nesta nova tarefa “USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – FATORES DE 

RISCO E PROTEÇÃO”, nós, professores norteadores do grupo, procuramos sair um 

pouco do ensino sistematizado e levar para os jovens disseminadores uma visão mais 

ampla e diferenciada a cerca do tema abordado.  

          Para alcançar os objetivos propostos, dois professores norteadores realizaram 

inicialmente uma roda conversa com um grupo de doze alunos onde os mesmos foram 

capacitados sobre o assunto objetivando preparar os multiplicadores.   Em seguida, os 

jovens foram divididos em grupos para, juntos, discutirem entre si e∕ou buscar na 

mídia pontos relevantes sobre o tema proposto. Um aluno de um grupo específico 

abordou além do convencional sobre o assunto, um significado ao conteúdo 

apresentado de maneira crítica e reflexiva, onde alegou que drogas são fontes de 

financiamento político, de corrupção, do aumento do custo social marginal e que 

acredita que os meios de comunicações precisam mudar o foco da atenção para que os 

envolvidos. Os demais grupos aceitaram as opiniões dos demais grupos e a interação 

aconteceu de forma envolvente e de acordo com o proposto. Em seguida, foi feito em 

forma de oficina a explanação das ideias de todos os grupos, e, em comum acordo, os 

jovens relataram a importância do tema proposto. USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS – FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO.  

Dando continuidade e encerrando o primeiro encontro com os jovens 

disseminadores do Projeto Galera Curtição, os jovens abordaram que o propósito 



 

 

de difusão aconteceria de forma a multiplicar a conscientização de toda a 

comunidade escolar, aqui representada por alunos, funcionários e demais inseridos 

na sociedade externa da escola, como o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), 

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), estes dois últimos, 

com intenção de evidenciar o foco em pessoas em situações vulneráveis e de 

múltiplos riscos sociais, inclusive os relacionados aos fatores do álcool e outras 

drogas. Outra forma de propagar o tema abordado foi proposta pelos jovens, que 

tiveram a iniciativa de propagar a temática através de publicações em rede sociais, 

na qual eles fizeram uma inovação, com divulgação digital, ajudando assim o meio 

ambiente com a modernização dos métodos de divulgação, além da confecção de 

um cartaz afixado na entrada da escola. 

 

 
 Legenda da foto 1, 2: Divulgação em redes sociais do tema proposto. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 Legenda foto 3, 4: Divulgação do tema no CREAS. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Legenda foto 5, 6: Divulgação do tema no CREAS. 

 

 

Legenda foto 7: Divulgação do tema no CRAS. 



 

 

 

 

Legenda foto 8:  Cartaz informativo confeccionados pelos alunos diretamente  
envolvidos no Projeto Galera Curtição. 

 

Ressalta que os alunos envolvidos neste primeiro momento se mostraram 

surpreendidos com os dados apresentados com relação ao percentual de adolescentes 

e jovens que se envolvem com o uso abusivo de álcool e outras drogas, especialmente 

as ilícitas. A maioria dos adolescentes presentes, afirmaram que, entre seus convívios  

conhecem ou têm ligação direta com um outro adolescente que apresenta sinais de 

envolvendo a um tipo de droga. A professora Nívia demonstrou no gráfico, que, cada 

vez mais cedo jovens têm experimentado o uso de cigarros, bebidas e outras drogas.  

 

 
Legenda foto 9:  Apresentação de gráficos sobre tema proposto. 

 

 

 



 

 

 

 
Legenda foto 10: Preparação dos alunos ao tema proposto. 

 

Adolescentes preparados. Chegou então o momento de disseminar para outro 

grupo o que foi compreendido no dia anterior, desta vez, para uma maior parcela de 

alunos, que consequentemente ajudaram a disseminar e abordar o tema entre pares. 

 Após ampla discussão, os mesmos optaram por realizar palestras para difusão do 

tema, tanto ministrada por eles em consonância com os conhecimentos que 

obtiveram, quanto pelos colaboradores convidados Cabo Paim e Sargento Coimbra, 

que está sempre ministrando palestra sobre o tema aos jovens da cidade de Luz com o 

mesmo objetivo de preparação dos jovens para o futuro. 

 
Legenda foto 11:  demais alunos recebendo disseminação pelos multiplicadores 



 

 

          Os disseminadores inicialmente capacitados cumpriram fielmente o que 

aprenderam sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas e seus fatores de risco e 

proteção, dando um show de explanação para os demais.  

 

 
Legenda foto 12:  Multiplicação do tema para os demais alunos da escola. 

Para multiplicação do conteúdo os alunos preparados inicialmente decidiram que 

após a instruir os demais seria reproduzido um vídeo que narra um diálogo entre um 

ex-traficante e uma mãe de um ex-usuário, pois pretendiam tocar mais no expectador, 

além da palestra ministrada.  

 

 

 



 

 

 

 
Legenda fotos 13 e 14: cenas do filme do diálogo entre mãe e ex-traficante. 

Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=U7nhRRyKYG4 

 

Dando continuidade nas ações, e para ilustrar a importância do lazer na 

construção de uma vida saudável e livre do uso de drogas, os jovens do projeto Galera 

Curtição ofertaram a todos os alunos do turno matutino, um momento de 

descontração e lazer com apresentação musical, sem letras ofensivas e com bastante 

participação dos alunos, aproveitando para comemorar o dia das crianças e o dia do 

professor na Escola Estadual Comendador Zico Tobias. O intuito foi levar toda a 

percepção que vida é muito mais que o mundo das drogas.  

 

 

Legenda foto 15: Apresentação musical ofertada pelos alunos envolvidos  

diretamente no Projeto Galera Curtição do turno matutino. 

https://www.youtube.com/watch?v=U7nhRRyKYG4


 

 

 

 

 

 
Legenda fotos 16, 17: Apresentação musical ofertada pelos alunos envolvidos  

diretamente no Projeto Galera Curtição do turno matutino. 

 

 

 



 

 

          Encerrando o tema USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – FATORES DE 

RISCO E PROTEÇÃO os jovens buscaram parcerias para realização de uma outra 

palestra envolvendo toda a escola, onde os PMs, Sargento Coimbra e Cabo Paim, 

propagadores e palestrantes do  PROERD (PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA 

AS DROGAS E A VIOLÊNCIA), encerraram com honra, junto aos jovens 

protagonizadores do Projeto Galera Curtição.  

 

  

Fotos 18, 19 : Palestra com integrantes do PROERD. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Fotos 20, 21 : Palestra com integrantes do PROERD. 

 



 

 

  

 

2. APRESENTAÇÃO/OFICINA 

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

          

A oficina foi pensada de forma a instruir os alunos a respeito do uso abusivo de 

drogas, suas consequências e o papel de escola no processo de transformação da 

realidade.  Foi construída com ampla participação dos alunos envolvidos, sempre 

respeitando as diretrizes propostas pela plataforma e foi aplicada de forma a levar o 

conhecimento do tema a todos os alunos do turno. 

 

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. 

 

               As atividades que foram desenvolvidas em cima do tema Álcool e outras 

drogas, foram amplamente divulgadas na comunidade escolar, conforme as fotos 

anexadas.  

 CARTAZ ANEXADO NA ESCOLA                  -            OFICINA COM A ORIENTADORA 

 

PALESTRA REALIZADA PELOS ALUNOS      -    DIVULGAÇÃO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL 

 

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL EM UNIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

 

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. 



 

 

             A participação dos alunos nas atividades foi muito positiva. Na primeira oficina 

com dois professores que foram norteadores dos disseminadores. 

            Na palestra dos disseminadores aos demais alunos, participaram 30 alunos de 

turmas variadas de 1º e 2º anos do ensino médio.  

            Na apresentação musical, obtivemos a participação de todos os alunos 

presentes na escola no dia da mesma.  

            Na elaboração e confecção do cartaz afixado na escola, foram envolvidos 7 

alunos integrantes da equipe matutina.  

Na administração do perfil das redes sociais, foram envolvidas 5 alunas da 

equipe. 

A organização da palestra ministrada pelo Sargento Coimbra e Cabo Paim 

contou com a participação de 19 alunos integrantes.  

A ação de exposição do material junto ao CREAS e CRAS sobre o tema abordado 

envolveu 10 alunos.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entendemos que o conhecimento do tema e o conjunto de informações obtidas no 

ambiente escolar são os caminhos concretos para alcançarmos os objetivos propostos 

neste. 

 

 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.  

 

Ao fim da realização de todas as ações envolvidas nesta tarefa, os alunos 

perceberam que o tema abordado é de supra importância social e que uma luta 

intensa e diária se faz necessária por parte de todos, sociedade e órgãos públicos.  

Puderam ainda perceber a importância da escola para a multiplicação das 

ideias, construção do diálogo e transformação social.  


