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Resumo 

 

Sabendo que em nosso município há um número de 

adolescentes, jovens e adultos que vem utilizando drogas lícitas e, 

muitas vezes, não lícitas, como o álcool, percebeu-se a necessidade 

do desenvolvimento de um projeto onde a prioridade é educar para a 

prevenção e conscientização dos alunos.  Visando tal situação, faz-

se necessário o desenvolvimento deste projeto com os alunos do 2ª 

ano do Ensino Médio, do Colégio Rui Barbosa, no município de 

Abatiá - PR, orientando-os  sobre o mal e os transtornos que o álcool 

causa na vida de quem consome, em quantidade inadequada e com 

frequência, essa substância. Acredita-se que o trabalho realizado 

pela professora, juntamente com a comunidade escolar, tendo intuito 

de prevenir o uso abusivo do álcool, será importante e até 

imprescindível no sentido de ampliar as suas possibilidades de lidar 

com as dificuldades internas e externas do âmbito escolar, 

possibilitando um maior crescimento pessoal e evitando maiores 

danos e transtornos, não somente para o aprendizado dos alunos, 

mas também em sua família e na sociedade em geral. O Tema 

Alcoolismo e Educação será realizado através de: pesquisas, 

questionários com relatos de experiências dos alunos, textos, 

cartazes, exposições dos trabalhos que serão realizados, uso da TV 

Multimídia, apresentação  e observação de órgãos de indivíduos 

alcoólatras e não alcoólatras. 
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3. Título 

  

Ensino de Biologia e a Educação quanto ao uso de álcool. 



 

 

4.Introdução 

 

Sabendo que em nosso município há um número de adolescentes, jovens 

e adultos que vem utilizando drogas lícitas e, muitas vezes, não lícitas, como o 

álcool, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de um projeto onde a 

prioridade é educar para a prevenção e conscientização dos alunos.  Visando tal 

situação, faz-se necessário o desenvolvimento deste projeto com os alunos do 2ª 

ano do Ensino Médio, do Colégio Rui Barbosa, no município de Abatiá -PR, 

orientando-os  sobre o mal e os transtornos que o álcool causa na vida de quem 

consome, em quantidade inadequada e com frequência, essa substância.  

O álcool provoca alterações no sistema nervoso, modificando 

comportamentos, produzindo prazer momentâneo e tornando o usuário 

dependente com o uso abusivo. 

 Mercadante discorre que a droga é qualquer substância que, penetrando 

no corpo, atua no sistema nervoso, causando alterações de comportamento.  No 

âmbito social e da saúde pública, sabe-se que a prevenção é fundamental e deve 

ser feita principalmente entre adolescentes, pois é nesta fase que ocorre quase a 

metade do crescimento mental do indivíduo. A criança e o adolescente 

necessitam receber da família e comunidade em geral, atenção, afeto, limites e 

incentivo à independência dessas substâncias para enfrentar dificuldades que 

poderão aparecer durante os transtornos e mudanças que ocorrem na fase de 

criança para a fase adulta, estruturando assim sua personalidade futura e 

inserção na sociedade.  

Cabe à escola então desenvolver o seu papel social de Educar os 

estudantes para o desenvolvimento de uma vida saudável e consciente para viver 

nessa sociedade atual. Para isso, justificamos a importância desse trabalho na 

Escola, através desse projeto, para que possamos interferir na Formação de 

nossos educandos. 

 Nós professores devemos estar preparados para lidarem com essas questões 

atuais, durante o processo de Ensino e Aprendizagem na sala de aula. É urgente 

a necessidade dessas discussões e o trabalho desses professores nesta temática 

da Educação, livre da utilização de drogas lícitas e ilícitas. 



 

 Devemos sempre lembrar que o álcool é uma das drogas lícitas mais 

potentes e de maior consumo entre os jovens e adolescentes, sendo que cada 

vez mais cedo se adquire o hábito de beber.  O indivíduo, como o adolescente, 

necessita ser orientado e alertado para as consequências que o álcool provoca no 

organismo, se ingerido em excesso e com frequência, pois, além dos acidentes 

de carro, espancamentos e outros prejuízos, o álcool também pode provoca 

doenças, muitas vezes, irreversíveis. 

Acredita-se que o trabalho realizado pela professora, juntamente com a 

comunidade escolar, tendo intuito de prevenir o uso abusivo do álcool, será 

importante e até imprescindível no sentido de ampliar as suas possibilidades de 

lidar com as dificuldades internas e externas do âmbito escolar, possibilitando um 

maior crescimento pessoal e evitando maiores danos e transtornos, não somente 

para o aprendizado dos alunos, mas também em sua família e na sociedade em 

geral. 

Não há uma fórmula especial para reduzir o consumo do álcool. Sem 

dúvida, o conhecimento sobre os efeitos do álcool é necessário, porém o uso 

abusivo só deixará de acontecer quando os indivíduos receberem uma Educação 

que conscientize para uma formação de cidadãos livres das drogas e críticos em 

relação ao consumo do álcool e outras drogas. Isso poderá ocorrer com a 

participação das mães, dos pais, professores, comunidade escolar, sociedade e a 

autoridades em geral. 

Devido à incidência de alguns alunos chegarem à escola no período 

noturno já embriagados no início da aula, e ainda no intervalo há aqueles que 

procuram meios de se ausentarem das dependências da escola para fazer usos 

dessas substâncias. Observando esses comportamentos percebeu-se a 

importância do desenvolvimento desse projeto de prevenção e conscientização 

sobre os transtornos que o álcool poderá trazer para sua vida com o uso 

inadequado, buscando aprimorar e trazer novas informações referentes à 

temática das drogas que está cada dia mais presente no contexto escola. E 

também fazer com que os alunos que não fazem uso dessas substâncias, 

entendam e saiba conviver com os problemas que o álcool traz aos usuários sem 

moralismos e preconceitos. 



 

Pensando nesses fatores, como é possível trabalhar a prevenção e 

conscientização nas aulas de biologia de forma contextualizada com esses alunos 

na escola, os problemas relacionados com o uso de álcool? 

O presente projeto tem como proposta conscientizar e educar os alunos 

sobre as consequências que o uso abusivo do álcool pode causar na vida do 

indivíduo, prejudicando-o na área física, social, familiar e profissional, levando-os 

a uma ação preventiva. 

 

 

 

5. Fundamentação Teórica: 

 

O álcool, sobretudo na forma de álcool etílico (etanol), vem tomando lugar 

em destaque na história da humanidade há mais ou menos 8.000 anos. Na 

sociedade ocidental, o vinho e a cerveja faziam um papel importante na vida 

diária até o século XIX. Essas bebidas relativamente diluídas eram preferidas à 

água, sendo que a ingestão estava reconhecidamente relacionada a doenças 

agudas e crônicas. Forneciam importantes calorias e nutrientes, além de ser uma 

importante fonte de ingestão diária de líquidos. Passado algum tempo foram 

introduzidos sistemas de melhor saneamento e purificação água, porém o vinho e 

a cerveja tornaram-se menos importantes como componentes da dieta humana, 

sendo assim, o consumo de bebidas alcoólicas, incluindo preparações destiladas 

com maior concentração de álcool, assume seu papel atual na maioria das 

populações, sendo aceita socialmente como recreação. (KATZUN, 2005)       

Sabemos que a cada dia aumenta mais o uso de bebidas alcoólicas entre 

adolescentes, jovens e adultos, pois tudo é apropriado na sociedade atual, desde 

que beneficie facilmente a sua auto realização. Isso significa que determinados 

valores e princípios estão longe dos convites que a mídia realiza para atraí-los. 

Como exemplos têm a publicidade de produtos e serviços para todos os anseios e 

preferências. 

É importante lembrar que, conforme dados da Revista Plantão Médico 

(1998, p.), que trata em seu artigo sobre o uso de Drogas, Alcoolismo e 

Tabagismo, existe espalhada pelo mundo, uma grande variedade e quantidade de 



 

bebidas alcoólicas, transformando-as na substância de uso e abuso mais 

amplamente disseminado e conhecido na atualidade. 

 O Brasil, por sua vez, encontra-se em primeiro lugar do mundo no 

consumo de destilados de cachaça e é o quinto maior produtor de cerveja, sendo 

que algumas fábricas produzem até 35 milhões de garrafas por dia. Ainda com 

base nos dados do artigo acima, o álcool representa a droga mais preferida dos 

brasileiros (68,7% do total). Esses dados se explicam, pois no Brasil, cerca de 

90% das internações em hospitais psiquiátricos ocorrem devido ao grande índice 

de álcool na corrente sanguínea das pessoas que o ingerem. 

         O alcoolismo nunca foi problema exclusivo dos adultos, pode também 

estar presentes entre os adolescentes e até mesmo crianças.  Nos dias atuais há 

uma grande preocupação o fato de os jovens começarem a beber cada vez mais 

cedo. Pior, ainda, é que certamente parte deles conviverá com a dependência do 

álcool no futuro. O uso abusivo dessa substância entre os adolescentes ocorreu 

rapidamente de uma geração para outra, ocasionando diversos fatores de risco.  

O primeiro é que o consumo de bebida alcoólica é aceito e até estimulado 

pela sociedade. Pais que entram em pânico quando descobrem que o filho ou a 

filha fumou maconha ou tomou um comprimido de ecstasy numa festa, acham 

normal que eles bebam porque, afinal, todos bebem.  

De acordo com Varella (2013), os fatores genéticos e emocionais implicam 

no consumo das bebidas alcoólicas. Ele constatou também que o álcool reduz o 

nível de ansiedade e que algumas pessoas estão mais propensas a desenvolver 

alcoolismo. A pressão do grupo de amigos, o sentimento de onipotência próprio 

da juventude, o custo baixo da bebida, a falta de controle na oferta e consumo 

dos produtos que contêm álcool, a ausência de limites sociais colaboram para que 

o primeiro contato com a bebida ocorra cada vez mais cedo. 

É comum o problema começar em casa, com a hesitação paterna e 

materna na hora de deixar ou não que o adolescente faça uso do álcool ou com o 

mau exemplo que alguns pais/mães dão, vangloriando-se de serem capazes de 

beber uma garrafa de uísque ou dez cervejas num final de semana. Sem 

esquecer que, em qualquer quantidade, o álcool é uma substância tóxica e que o 

metabolismo das pessoas mais jovens faz com que seus efeitos sejam 

potencializados. 



 

Para autores como Pechansky, Szobot e Scivoletto (2004), o consumo 

exagerado de álcool na adolescência pode causar lesões celebrais com perda de 

memória, dificultando o aprendizado, reduzindo a inteligência e a capacidade de 

raciocínio, além de aumentar as chances de levar os jovens ao alcoolismo. 

 

Os jovens constituem o grupo populacional que apresenta 

maiores problemas de consumo de bebidas alcoólicas. Estudos 

mostram que mesmo o baixo consumo está relacionado à maior 

risco de acidentes, a uso de drogas psicotrópicas comportamento 

de risco, incluindo sexo desprotegido do uso de preservativo. Ao 

longo prazo, o consumo de bebidas alcoólicas pode levar ao 

suicídio e a doenças crônicas, incluindo desordens mentais, 

câncer, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, acidente 

vascular cerebral, polineuropatias, demência, convulsões e 

neoplasias do tubo digestivo (STRAUCH et al., 2009, p.648). 

 

 

Segundo Pechansky, Szobot e Scivoletto (2004), os prejuízos associados 

ao uso de álcool estendem-se ao longo da vida. Os seus efeitos refletem no 

sistema nervoso, trazendo uma conturbada adaptação social, retardamento do 

desenvolvimento de suas capacidades, já que um adolescente ainda está se 

estruturando em termos biológicos, sociais, pessoais e emocionais. 

 Não se pode esquecer também de que ele é responsável pelo aumento do 

número de acidentes e atos de violência, muitos deles fatais, a que se expõem os 

usuários. Proibir apenas que os adolescentes bebam não adianta. É preciso 

conversar com eles, educando-os e mostrando a preocupação com sua saúde e 

segurança e deixar claro que não há acordo possível quanto ao uso e abuso do 

álcool, dentro ou fora de casa (VARELLA, 2013).   

Entendemos que o abuso do álcool e outras drogas tornam-se assunto de 

saúde pública, e um fato alarmante nesse contexto, o consumo de bebidas 

alcoólicas entre jovens em idade escolar, acontece, na maioria das vezes, para 

sentirem-se agregados e adquirir status a um determinado grupo social.  

Como educadores, precisamos ficar atentos para questões que implicam 

na convivência escolar e que vão além do espaço da escola, como a questão da 



 

utilização indiscriminada do álcool e outras drogas, pois são fatores que muitas 

vezes podem estar relacionados com baixo rendimento e evasão escolar.  

Devemos incluir na prática pedagógica conteúdos e atividades que 

instiguem ao debate e à reflexão em sala de aula sobre o tema, pois poderá ser 

uma forma de ampliar um sentimento de confiança entre educadores e educando 

e estimular a construção de novos conhecimentos para a devida prevenção. 

 Prevenção entende-se como o ato de antecipar-se ou chegar antes de. 

Compreendê-lo. É importante para os professores, educandos e aos pais, no 

sentido de lidar com segurança sobre circunstâncias envolvendo os usos de 

drogas. ”Poucos fenômenos sociais geram mais preocupações entre pais e 

professores, custos com a justiça e saúde, dificuldades familiares e notícias na 

mídia do que o uso do álcool e drogas”. (LARANJEIRAS, 2004, p. 9)  

 Noto e Gualduróz (1999), alertam: 

 

     Ainda são muito pouco consistentes as intervenções 

preventivas voltadas para essas drogas, deixando abertas 

campanhas publicitárias cada vez mais sofisticadas para a 

promoção do consumo, que marcaram os inúmeros problemas 

sociais que envolvem o abuso do álcool e do tabaco. (Noto e 

Gualduróz 1999, p.14). 

 

Considerando-se que a cidadania se refere à participação do sujeito na 

sociedade, é notável que, para o cidadão efetivar a sua participação comunitária, 

deve dispor-se de informações. Tais informações são aquelas ligadas aos 

problemas sociais que atinjam o cidadão, os quais exigem uma maneira de 

encaminhamento para possíveis soluções.  

Nesse sentido, cabe aos pais e aos educadores, observar, orientar e 

dialogar com seus filhos, explicando-lhes o mal que o uso do álcool acarreta para 

o organismo de um modo geral. Quando se fala em orientá-los, isso significa que 

não é recomendável aos pais e educadores agirem com censuras, recriminações 

e autoritarismos. Caberá à escola oportunizar um diálogo aberto entre professor e 

aluno, através do qual sejam orientados quanto aos inventivos valores que o uso 

de bebidas alcoólicas poderá proporcionar. A escola deverá também informar 



 

seus alunos que a ciência e a cultura produziram diversos modelos de como 

conservar a vida e os fatores que podem destruí-la. Entende-se que a escola é a 

que possui meios de sistematizar a informação para as diversas modalidades de 

ensino e aprendizagem, pois a comunidade escolar, junto com a ajuda da família 

e dos próprios professores, poderá planejar e desenvolver programas de 

prevenção do uso do álcool, possibilitando assim um possível contato direto com 

cada aluno, visto que ele exerce uma grande influência na formação de valores e 

atitudes na vida dos mesmos. 

Para as Diretrizes Curriculares da Educação básica de Biologia:  

 

     A proposição dos conteúdos estruturantes na disciplina de 

Biologia sugere, inicialmente, a possibilidade de selecionar conteúdos 

específicos que farão parte da proposta curricular da escola. Outra 

possibilidade, igualmente importante, é relacionar os diversos 

conhecimentos específicos entre si e com outras áreas de 

conhecimentos, propiciando reflexão constante sobre as mudanças 

conceituais em decorrência de questões emergentes. (PARANÁ, 2008, 

p.62). 

 

O álcool pode ser tema de conteúdo especifico podendo estar no currículo 

da escola, sendo um conteúdo estruturante da disciplina de Biologia. Por isso a 

importância dessa discussão ser trazida para a sala de aula de forma transversal 

a um tema específico do conteúdo de biologia. Prado (2002) discorre em suas 

abordagens que o processo pedagógico tem como objetivo a promoção da 

cidadania devendo abordar uma problemática central, como por exemplo, estudar 

os conceitos do álcool, ou partir da questão das necessidades de uma sociedade 

de consumo, do qual pode aparecer a temática bebidas alcoólicas. Assim, vários 

tópicos podem ser estudados como a qualidade de vida, saúde, doenças, 

lucratividade, publicidade, meio ambiente, relações pessoais, auto estima, entre 

outros. 

Sem dúvidas, as questões das drogas entre estudantes se tornam 

preocupantes no âmbito escolar.  



 

Nós, professores, nem sempre estamos preparados para a realização de 

uma Educação quanto ao uso inadequado do álcool. No ponto de vista de José 

Elias, enquanto os professores “(...) tiverem poucos e escassos conhecimentos 

sobre o assunto, ou enquanto julgarem que a simples experimentação de drogas 

é inofensiva, eles não estarão aptos a transmitir boas e fortes informações nas 

campanhas antidrogas. (MURADE, 1990, p.123)”. 

Portanto, cabem a nós, professores, apresentarmos fatos científicos, 

concretos e atuais aos alunos proporcionando informações necessárias para sua 

conscientização a respeito das drogas.  Assim, as crianças e adolescentes 

constituem um importante grupo a ser trabalhado, pois estão em fase de 

formação de crenças e hábitos que os acompanharão para a vida toda. A escola 

que é a segunda maior referência de comportamento desta faixa etária é um 

importante canal desta interação. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Sabemos que no Ensino da Biologia, compreender o fenômeno vida e sua 

complexidade de relações, significa pensar em uma ciência em transformação, 

cujo caráter provisório garante a reavaliação dos seus resultados e possibilita o 

repensar e a mudança constante de conceitos e teorias elaboradas em cada 

momento histórico, social, político, econômico e cultural.Segundo KRASILCHIK 

(2004), as Ciências Biológicas têm apresentado uma expansão em seus 

conteúdos no decorrer dos tempos. 

 

De uma Ciência que se concentrava na descrição e no 

conhecimento qualitativo, com o desenvolvimento na bioquímica e na 

biofísica, de processos experimentais e de mensuração, bem como da 

análise estatística, a biologia passou a ser um campo de conhecimento 

com leis gerais, e que alargou e aprofundou suas dimensões, tornando 

muito difícil para o professor decidir o que deve ser fundamental, 

portanto incluído em curso e o que se deve ser acessório, podendo 

consequentemente ser deixado de lado. (KRASILCHIK, 2004, p. 45).   

 

Sendo assim, é importante relacionar diversos conhecimentos específicos 

entre si e de outras áreas, introduzindo conteúdos do cotidiano escolar dos 

alunos, propiciando reflexões constantes sobre mudanças que poderão ocorrer.                  

*Reconhecemos que a escola, além de função pedagógica específica, tem função 



 

política, social, tornando-se transformadora do indivíduo, assim com um papel 

importantíssimo de ações voltadas na área de saúde e bem estar, buscando 

práticas pedagógicas que auxiliem a comunidade escolar a formar uma crítica 

focada na ciência, com uma educação voltada para a formação social. 

É importante considerar um suporte pedagógico que possa ser o mais 

coerente possível, aproveitando experiências trazidas pelo aluno, confrontando 

com um saber sistematizado, fazendo com que o aluno tenha maior reflexão 

crítica sobre as questões relacionadas à droga. Desta forma, devemos tratar os 

conteúdos ligados a drogas de forma ampla onde há construção e desconstrução 

dos contextos sociais, políticos e econômicos (PARANÁ, 2008, p.110).  

O uso adequado de metodologias  para o ensino e aprendizagem tem sido 

um tema muito importante e estudado na área de educação, pois sempre se 

busca  conceitos que explicam a lógica de se organizar atividades diferenciadas, 

num mesmo espaço de tempo, respeitando as características pessoal de cada 

aluno, como comportamento, personalidade, gênero, valores, enfim, a 

individualidade de cada um, quanto ao modo de assimilar conhecimentos. 

Segundo a Teoria de aprendizagem na perspectiva espanhola, cada 

pessoa tem um estilo de aprendizagem, sendo traços cognitivos, afetivos ou 

fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis, de como os 

alunos percebem, interferem e respondem aos seus ambientes de trabalho. 

Para Alonso, Honey e Gallego ( 2002 ), com base nos estudos de Keefe 

(1998), definiu-se quatro tipos de estilos de aprendizagem: o estilo ativo, o estilo 

reflexivo, o estilo teórico e o estilo pragmático. 

No Estilo Ativo o aluno/a é ágil e entusiasmado com atividades novas , 

gosta de novas experiências , se interessa pelo que é novo. Entre as 

características que possuem destaca-se: O improvisador, aquele que gosta de 

descobrir, mente aberta e espontânea. 

O Estilo Reflexivo geralmente o aluno/a gosta de refletir e analisar de 

diferentes formas e detalhadamente antes de chegar a uma conclusão final, 

calmo e certo do que está fazendo, sendo ainda receptivo nas opiniões. 

Já no Estilo Teórico o aluno/a vai pela lógica, com teorias e princípios. São 

perfeccionistas dentro de seus estudos com objetivos e raciocínio, e com 

pensamentos lógicos e concretos. 



 

E por fim o Estilo Pragmático que incluem aqueles alunos/as que aplicam 

na prática suas idéias. Gostam de expor e experimentar aquilo que os interessam 

e se tornam impacientes com pessoas que os desafiam, sendo eficaz e realista 

em idéias e projetos que desejam atuar. 

  Esses estilos de aprendizagem identificam a necessidade individual de 

cada aluno/a, organizando o que é particular de cada um em sua aprendizagem, 

sendo esses flexíveis, podendo mudar ao longo da vida de cada indivíduo, 

dependendo do ambiente e convívio que está inserido (BARROS, 2011). 

Repensando o papel, a função e o comprometimento com a educação 

enquanto professora de Biologia, neste trabalho, buscamos, através de estudos 

bibliográficos, diálogo e atividades com os alunos, práticas educativas que 

ampliem as fontes de informações, de forma a contribuir para a formação como 

cidadã e cidadão, favorecendo assim uma qualidade de vida necessária à sua 

sobrevivência. 

Ao final dessa proposta de trabalho pretende-se que os alunos/as de 

Ensino médio, além de análise feita por eles, reflitam, buscando maior 

compreensão sobre o organismo que é prejudicado pelas próprias ações 

humanas, formulando questões, realizando observações, e descrevendo 

situações e até mesmo interferindo em acontecimentos reais, relacionando 

informações e processos com seus contextos e com diversas áreas de 

conhecimentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Material Didático – Unidade Didática 

 



 

 

 

                                          Saúde e Educação 

 

“O trabalho de prevenção do alcoolismo nas escolas visa propiciar aos 

jovens a possibilidade do exercício de cidadania, responsabilidade na sociedade e 

com a saúde. Estudos mostram que o álcool aparece com destaque nas 

pesquisas realizadas, como sendo sem sombra de dúvidas, a droga mais 

consumida no Brasil e a responsável pelos maiores índices de problemas 

decorrentes de seu uso. Levantamentos domiciliares indicam que 

aproximadamente 12% da população adulta, embora em diferentes níveis, 

preenchem critérios diagnósticos de dependência do álcool. 

Outro dado importante sobre o consumo de bebidas alcoólicas é que ele 

não se restringe à população adulta, sendo também entre adolescente, como 

destacado no V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 

Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública 

de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, de 2004. 

Muitas vezes por não saber abordar o problema sobre o álcool, não se 

toma a iniciativa de para tentá-lo resolvê-lo. Como são muitos e diversos os 

fatores que causam os problemas decorrentes do abuso das drogas, uma ação 

isolada não é o suficiente. São necessárias ações conjuntas, em diferentes níveis, 

realizadas e dirigidas para os diversos grupos que compõem a comunidade com o 

intuito de prevenir o uso abusivo do álcool.  



 

Portanto a prevenção voltada aos adolescentes deverá ser feita 

principalmente nas escolas por ser um local que idealmente, todos os jovens 

deveriam freqüentar. É mais fácil um trabalho de prevenção nas escolas, que têm 

estrutura organizada, voltada para passar informações e dar orientações aos 

alunos e que mantém contato com os pais. 

Nas estratégias de prevenção, é preciso considerar que as palavras e as 

informações não bastam. “É importante que todas as pessoas envolvidas 

tenham oportunidades de refletir sobre seus comportamentos e sobre suas 

opções de vida, procurando os caminhos para uma vida mais saudável.” 

(Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas – 

2012) 

  

 

 

 

 

 

Objetivo 

Realizar um levantamento do comportamento em relação à saúde e a utilização 

indiscriminada ou não dos/das estudantes sobre o consumo de álcool. 

 

Desenvolvimento 

 A(o) professora(or) iniciará a aula com uma discussão sobre o tema Alcoolismo 

com os alunos, e em seguida fará um questionário escrito onde os mesmo 

responderão questões sobre o tema. 

 

Responda as questões propostas: 

1)Você faz uso de bebidas alcoólicas:                   

(  ) Todo final de semana   (  ) Raramente    (  ) Quase todo dia (  ) Não faço 

 

2) Com quantos anos você se embriagou pela primeira vez? 

(  ) Entre 10 a 13 anos   (  ) entre 14 a 18 anos   (  ) Mais de 18 



 

(  ) Menos de 10   (  ) Nunca 

   

3) Você se considera ciente dos males ocasionados ao organismo devido ao uso 

abusivo de bebidas alcoólicas? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

4) Você bebe para: 

(  ) Ficar mais descontraído   (  ) Bebe somente para ser igual aos amigos  

(  ) Bebe apenas pelo prazer de beber.  

 

5) Há antecedentes  familiares alcoólatras ( Pai , mãe , etc)? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

6) Em festa você geralmente bebe: 

(  ) refrigerante e água   (  ) Cerveja   (  ) Vinho ( Bebidas doces)   (  ) Destilados 

 

 7) Em que fase de sua vida você experimentou bebida alcoólica pela primeira               

vez? 

(  ) criança   (  ) adolescente   (  ) Jovem   (  ) Nunca    

 

O questionário foi baseado e adaptado por meio da monografia “ Incidência 

Alcoólica em um Colégio Estadual no Município de Abatiá-PR”. LIMA 2008. 

 

Avaliação 

Será realizada pela participação dos estudantes e envolvimento destes nas 

discussões levantadas pelo questionário. 

 

Objetivo  



 

Esclarecer alguns males que o uso abusivo do álcool causa ao organismo se 

usado em excesso e contínuo. 

 

Fonte: http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=461 

Desenvolvimento 

 O professor apresentará materiais informativos como textos ou slides, com 

informações e esclarecimentos dos malefícios que o álcool causa no organismo 

quando seu uso se torna abusivo, em seguida fará uma discussão com os alunos 

sobre esses malefícios, para que posteriormente eles resolvam as questões 

propostas. 

 

 Reflita sobre as questões: 

1) O que o álcool pode provocar no fígado? E quais os sintomas? 

2) O sistema nervoso é um dos primeiros a ser atingidos pela ingestão de bebidas 

alcoólicas, sendo transportado por meio da corrente sanguínea. Quais as reações 

que poderão provocar em um indivíduo alcoolizado? 

3) Sabe-se que o excesso de álcool no organismo de um indivíduo pode 

ocasionar tumores cancerígenos. Quais os locais onde eles poderão surgir? 

4) O que se entende por recaída no tratamento de um indivíduo alcoólatra? 

5) Defina com sua palavras a fase “Delirium Tremens” e cite alguns sintomas: 

 

 

Justificativa: Através dessa atividade pretende-se que os alunos assimilem 

informações necessárias para desenvolvimento  de atitudes e ações que levem a 

conscientização e prevenção do uso abusivo do álcool, levando os a ter uma vida 

saudável. 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=461


 

 

 

Objetivo 

 Através de uma experiência demonstrar aos alunos os efeitos nocivos do álcool 

nas células do organismo, principalmente no fígado, ocasionando a perda parcial 

ou total de suas funções, podendo levar o indivíduo a morte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

O professor discutirá um texto informativo, sobre os efeitos nocivos do álcool e 

suas conseqüências, e em seguida fará uma demonstração por meio de uma 

experiência com uma célula animal (gema de ovo), de como o álcool age nas 

células do nosso organismo com o uso abusivo e contínuo.  

 

Sugestão: Texto “O alcoolismo e suas conseqüências” (GANDRA et al., 

2002.p.56). 

 

Experiência: 

Material: 1 ovo , meio copo de álcool, 1 colher (chá), 1 copo de 200 ml. 

Procedimento: Retira-se a gema do ovo, em seguida coloca no copo e vá 

adicionando álcool aos poucos mexendo lentamente com a colher. 

Os alunos deverão observar o que irar acontecer. A gema deverá ficar endurecida 

ao adicionar o álcool sobre ela. Assim poderá demonstrar que isso também 

acontece com nossas células, pois sendo a gema uma célula de origem animal, e 

macroscópica o que facilita a observação desse processo. 

 
“O álcool escraviza o 

alcoólatra” 



 

Em seguida em grupos de 4 alunos responderão e discutirão as seguintes 

questões: 

 

1) Para você, o que leva o jovem a utilizar o álcool em sua vida? 

2) Você se julga uma pessoa controlada quanto ao consumo de álcool? 

3) Porque a maioria dos jovens passa dos limites? 

4) Para você o que quer dizer “beber socialmente”? 

 

Disponível em: 

<www.cienciaamao.usp.br/dados/lcn/_biologiasimulacaoefeitos.txt>. 

Acesso em: 22 nov. 2013. 

 

 

Avaliação 

Por meio de questões propostas 

 

 

 

Objetivo  

Despertar o interesse nos alunos em auto-avaliar no seu próprio comportamento 

diante das bebidas alcoólicas. 

  

 

Fonte: http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=434 
 

Desenvolvimento 

O professor levará para sala de aula um texto com o tema álcool em forma de 

poesia onde os alunos farão reflexão, que servirá de apoio para a atividade 

http://www.cienciaamao.usp.br/dados/lcn/_biologiasimulacaoefeitos.txt
http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=434


 

proposta. Sugestão: “Poesia Álcool” (GANDRA et al., 2002.p58). 

 

Os alunos em dupla, orientados pelo professor, se organizarão para compor uma 

poesia com dois versos com o tema Álcool, sendo exposto no mural da sala de 

aula. 

 
Sugestão: assistir trechos do Filme Farrapo humano.  

Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-65267/ 

 

 

  

 

Objetivo 

Promover a discussão entre alunos, a fim de esclarecer dúvidas e trocar 

experiências entre eles sobre o tema Álcool x Direção, orientando-os na 

necessária conscientização na direção de veículos com responsabilidade. 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

 O professor levará para sala de aula o texto: Álcool x Direção (GANDRA et al., 

2002.p.62), onde os alunos se organizarão em grupos de quatro alunos cada, 

onde deverá ser feita uma análise e discussão do texto, e das conseqüências de 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-65267/


 

se dirigir embriagado. 

 Após essa discussão o professor pedirá a cada grupo formule uma frase 

educativa sobre o tema escrevendo-a em cartolinas para exposição, com 

colagens de revistas sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Ficará a cargo do (a) professor (a). 

Fonte: (GANDRA et al., 2002) 

 

 

 

Objetivos 

Promover a reflexão entre os alunos sobre as propagandas enganosas que a 

mídia faz a respeito de bebidas alcoólica, alertando do perigo e das influências 

dos meios de comunicação que oferecem sobre o assunto. 

 

 

 

Desenvolvimento 

O professor levará para sala de aula ilustrações, juntamente com questões sobre: 

“Deixe o álcool só no 

motor!!!”  

 
 

Quem disse 
que o álcool 
faz mal ??? 
Ssssss 



 

Drogas lícitas e os meios de comunicações, onde por meio desse material, os 

alunos responderão as questões e discussões. Ao final dessa discussão cada 

aluno deverá construir um texto exprimindo suas idéias e opinião crítica sobre a 

influência da mídia, dos comerciais de bebidas alcoólicas nas escolhas dos 

jovens. 

 

Questões para discussão e formulação do texto: 

1. Como são os cenários dos comerciais de bebidas alcoólicas? 

2. Como as pessoas que participam desses comerciais se comportam? 

3. Quais os sentimentos que estas propagandas despertam em você? 

4. Que tipo de pessoas estão presentes? 

5. O que há de semelhanças entre esses comerciais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

Acontecerá de acordo com o desenvolvimento do texto composto pelos alunos. 
 
Fonte: (GANDRA  et al., 2002)    

 

 

 

 

 

Objetivos:  

Por meio desta atividade o professor irá demonstrar aos alunos/as que através de 

estudos, pesquisas, debates, adquirimos e ampliamos nossos conhecimentos que 

poderão nos auxiliar em nossa vida, podendo proporcionar uma mudança de 

Para refletirmos: 

Nas imagens dos comerciais de bebida 

alcoólica de TV demonstram qual ideia? 

Será que a ideia imposta nos comerciais de 

bebidas alcoólicas é realmente o que 

ocorre no dia-a-dia das pessoas?  

 



 

atitude e comportamento.  

 

 

 

Desenvolvimento:  

Pedir aos alunos/as para que reflitam sobre seu comportamento de como era no 

início desse projeto, e agora após esse estudo sobre o tema, fazer seu relato por 

escrito. 

Fazer socialização dessa auto-avaliação entre os alunos. 

Sugestão: Aplicar novamente o questionário realizado no início da implementação 

do projeto, a fim de verificar a mudança de comportamento e se houve uma 

aquisição de conhecimentos. 

 

Realizar uma exposição para toda escola dos trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos. 

 

Avaliação 

Será por meio da auto-avaliação e do questionário aplicado. 
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