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Resumo: 

 

O presente trabalho se faz necessário tendo 

em vista o número crescente de adolescentes 

que se envolvem com drogas. É na escola 

que devemos começar a discussão sobre o 

tema, pois só através do conhecimento pode 

ocorrer a prevenção. Os objetivos desse 

projeto são: informar sobre os tipos de drogas 

sejam elas lícitas ou ilícitas, seus efeitos e 

consequências; conhecer a opinião dos 

estudantes com relação ao uso de álcool e 

drogas; correlacionar os resultados obtidos 

com os estudantes com aspectos sociais de 

seu cotidiano; mostrar que o álcool e as 

drogas causam graves problemas para a 

saúde e também para a sociedade. A 

metodologia utilizada será pesquisa, 



palestras, dinâmicas, confecção de folders, 

cartazes, jogos, história em quadrinhos. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O tema álcool e drogas nos leva a refletir sobre os perigos que nossos 

adolescentes correm no dia a dia, pois eles estão vulneráveis a elas, por falta de 

informações corretas e por que elas fazem parte do cotidiano das comunidades em 

que vivem. É necessário que seja desenvolvido nas escolas atividades que levem 

essas informações aos educandos, para que fiquem informados dos malefícios que 

álcool e drogas trazem, dos problemas que acarretam para a sociedade e nas 

famílias, levando muitas vezes a morte. As diretrizes curriculares de Ciências nos 

dizem que: 

O processo ensino-aprendizagem pode ser melhor articulado com o 
uso de: 

  recursos pedagógicos/tecnológicos que enriquecem a prática 
docente, tais como: livro didático, texto de jornal, revista científica, 
figuras, revista em quadrinhos, música, quadro de giz, mapa 
(geográficos, sistemas biológicos, entre outros), globo, modelo 
didático (torso, esqueleto, célula, olho, desenvolvimento embrionário, 
entre outros), microscópio, lupa, jogo, telescópio, televisor, 
computador, retroprojetor, entre outros; 

 de recursos instrucionais como organogramas, mapas conceituais, 
mapas de relação, diagrama V, gráficos, tabelas, infográficos, entre 
outros; 

 de alguns espaços de pertinência pedagógica, dentre eles, feiras, 
museus, laboratórios, exposições de ciência, seminários e debates. 
(Diretrizes Curriculares Estaduais de Ciências, 2008, p.73). 

 

Diante do exposto é necessário que busquemos a melhor forma de trabalhar 

com o tema álcool e drogas, procurando o melhor recurso para atingir os objetivos 

do projeto que é a informação para a prevenção. Sendo então necessário o 

desenvolvimento do seguinte material didático. 

O material didático foi desenvolvido na forma de Unidade Didática e 

apresentado  ao PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional – Turma 2014, 

da Secretaria de Educação do Estado do Paraná  em convênio com a Universidade 

Federal do Paraná, sob a orientação da Professora Doutora Liliani Marília Tiepolo. O 

material apresenta como tema: Metodologias do ensino de Ciências para a 

prevenção ao uso indevido de álcool e drogas na adolescência, tendo como público 

alvo alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Sebastião 

Saporski, com o objetivo geral de trabalhar com metodologias do ensino de ciências 



que levem os estudantes a discutir amplamente o assunto e se prevenir contra o uso 

indevido de álcool e drogas. E com os objetivos específicos de: informar sobre os 

tipos de drogas sejam elas lícitas ou ilícitas, seus efeitos e consequências; conhecer 

a opinião dos estudantes com relação ao uso de álcool e drogas; correlacionar os 

resultados obtidos com os estudantes com aspectos sociais de seu cotidiano; 

mostrar que o álcool e as drogas causam graves problemas para a saúde e também 

para a sociedade.  

O material didático desenvolvido leva em conta o conhecimento prévio do 

aluno e sua opinião sobre drogas, o estudante elaborará pesquisas, apresentação 

de seminários, confecção de folders, assistirá a palestras, confeccionará história em 

quadrinhos, cartazes e jogos, tudo para que com o conhecimento adquirido os 

alunos se previnam. 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

O projeto de intervenção será implantado no Colégio Estadual Sebastião 

Saporski no município de Curitiba, no bairro Taboão, com uma turma de 8º ano do 

Ensino Fundamental do período vespertino, no ano de 2015. As atividades a serem 

desenvolvidas serão as seguintes: 

 Solicitar a autorização da escola para a implementação do projeto. 

 Solicitar permissão dos pais para realizar o estudo. 

 Verificar através de questionário o conhecimento prévio que os estudantes 

têm a respeito das drogas e sua opinião com relação ao seu uso. 

 Levar os estudantes a pesquisarem sobre os tipos de drogas, lícitas e 

ilícitas, sua ação e reação no organismo. 

 Apresentação de seminários sobre álcool e drogas pelos estudantes. 

 Confecção de painéis e folders sobre o álcool e drogas. 

 Dinâmica de perguntas sobre as dúvidas e curiosidades que os 

adolescentes têm sobre o assunto. 

 Realização de palestras com profissionais da saúde. 



 Verificar através de questionário o que o estudante aprendeu após todas 

as estratégias serem aplicadas e se sua opinião com relação ao uso de 

drogas mudou. 

 Obter informações socioeconômicas dos estudantes. 

 Escrever uma redação sobre o cotidiano deles (lazer, família, amigos etc.). 

Os objetivos do projeto de intervenção serão alcançados através da aplicação 

das seguintes atividades do material didático. 

 

Atividade 01  

Questionário sobre as drogas. 

 

Muitos adolescentes têm uma visão favóravel ao uso de drogas, mas a 

maioria não conhece os efeitos que elas causam no organismo e nem conhecem 

todos os tipos de drogas. 

Objetivo 

Verificar  o conhecimento prévio que os estudantes tem sobre o álcool e as 

drogas. E conhecer a opinião dos estudantes com relação ao uso de álcool e 

drogas. 

Metodologia 

Os educandos de uma turma responderão a um questionário sobre as drogas 

e deverão dar sua opinião sobre o uso delas, se é a favor ou contra, justificando a 

resposta. O educando não precisa se identificar para que ele possa ser o mais 

sincero possível em suas respostas. O professor nesse momento não emite opinião, 

pois parecerá autoritário e os estudantes não participarão da forma necessária. 

 

Questionário sobre as drogas para aplicar para os adolescentes. 

1 O que são drogas? 

2 Você sabe que tipos de drogas existem? 



3 O que são drogas lícitas? 

4 O que são drogas ilícitas? 

5 Cigarro é considerado droga? 

6 O álcool é um tipo de droga? 

7 Os medicamentos são drogas? 

8 O que é dependência? 

9 Você conhece pessoas que utilizam drogas? 

10 Qual sua opinião sobre o uso de drogas? Você é a favor ou contra? Por que? 

11 Alguém da sua famÍlia fuma? Quem? 

12 Qual o contato que seus familiares tem com bebidas alcoolicas? 

     (   ) pouco   (   ) muito  (  ) não tem 

13 Você poderia contar alguma experiência com seus amigos ou conhecidos com 

relação ao uso de álcool ou drogas? 

14 Você acha que as drogas deveriam ser legalizadas? Por quê? 

15 Assinale as três principais causas que você acha que faz com que o adolescente 

se envolva com drogas.  

  (   ) A falta de oportunidade de lazer.   

  (   ) O baixo desempenho escolar.   

  (   ) O fácil acesso a traficantes no local onde mora.   

  (   ) O relacionamento com amigos e a influência negativa.   

  (   ) A falta de diálogo e confiança com a família.   

  (   ) A curiosidade natural nesta fase.  

  (   ) O excesso de permissidade dos pais.   

  (   ) A confiança dos adolescentes é muito baixa.   

  (   ) Os adolescentes não tem um projeto de vida.     

 



 

Atividade 02 

Questionário socioeconômico e redação. 

 

O questionário socioeconômico será aplicado aos estudantes seguido de uma 

redação onde o educando relatará como é sua vida, o que gosta de fazer nas horas 

vagas, quem são seus amigos e o que fazem juntos. 

Objetivo 

Obter informações socioeconômicas dos estudantes. Correlacionar os 

resultados obtidos com os estudantes com aspectos sociais de seu cotidiano. 

Metodologia 

Os estudantes receberão o questionário a ser respondido e depois cada um 

fará uma redação relatando  como é sua vida, o que gosta de fazer nas horas vagas, 

quem são seus amigos e o que fazem juntos.  

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO-EDUCACIONAL 

1) SEXO: 

(   ) MASCULINO 

(   ) FEMININO 

 

2) QUAL A SUA IDADE? 

(   ) MENOS DE 13 ANOS 

(   ) DE 13 A 14 ANOS 

(   ) MAIS DE 14 ANOS 

 

3) ASSINALE A  ALTERNATIVA QUE IDENTIFICA A SUA COR OU RAÇA: 

(   ) BRANCA 

(   ) PRETA 

(   ) PARDA 

(   ) AMARELA 



(   ) INDÍGENA 

 

4) EM RELAÇÃO À MORADIA: 

(   )  MORA EM CASA PRÓPRIA 

(   )  NÃO TEM CASA PRÓPRIA 

 

5) QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SEU PAI? 

(   ) SEM ESCOLARIDADE 

(   ) ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) INCOMPLETO 

(   ) ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) COMPLETO 

(   ) ENSINO MÉDIO (2º GRAU) INCOMPLETO 

(   ) ENSINO MÉDIO (2º GRAU) COMPLETO 

(   ) SUPERIOR INCOMPLETO 

(   ) SUPERIOR COMPLETO 

(   ) NÃO SEI INFORMAR 

 

6) QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO DE SUA  MÃE? 

(   ) SEM ESCOLARIDADE 

(   ) ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) INCOMPLETO 

(   ) ENSINO FUNDAMENTAL (1º GRAU) COMPLETO 

(   ) ENSINO MÉDIO (2º GRAU) INCOMPLETO 

(   ) ENSINO MÉDIO (2º GRAU) COMPLETO 

(   ) SUPERIOR INCOMPLETO 

(   ) SUPERIOR COMPLETO 

(   ) NÃO SEI INFORMAR 

 

7) QUANTOS CARROS EXISTEM EM SUA RESIDÊNCIA? 

(   ) NENHUM 

(   )  UM 

(   )  DOIS 

(   ) MAIS DE DOIS 

 

8) POSSUI COMPUTADOR EM SUA CASA? 



(   )  NÃO POSSUO COMPUTADOR 

(   ) POSSUO APENAS UM SEM ACESSO À INTERNET 

(   )  POSSUO APENAS UM COM ACESSO À INTERNET 

(   ) POSSUO MAIS DE UM SEM ACESSO À INTERNET 

(   ) POSSUO MAIS DE UM COM ACESSO À INTERNET 

 

9) ASSINALE A RENDA FAMILIAR MENSAL DE SUA CASA: 

(   ) ATÉ 260,00 

(   )  DE R$ 261,00 A R$ 780,00 

(   ) DE R$ 781,00 A R$ 1.300,00 

(   ) DE R$ 1.301,00 A R$ 1.820,00 

(   ) DE R$ 1.821,00 A R$ 2.600,00 

(   ) MAIS DE R$ 2.601,00  

(   ) NÃO SEI INFORMAR 

 

10) QUANTAS PESSOAS CONTRIBUEM PARA  A OBTENÇÃO DESSA RENDA 

FAMILIAR? 

(   ) UMA 

(   ) DUAS 

(   ) TRÊS 

(   ) QUATRO 

(   ) MAIS DE QUATRO 

 

11) QUANTAS PESSOAS SÃO SUSTENTADAS COM A RENDA FAMILIAR? 

(   ) UMA 

(   ) DUAS 

(   ) TRÊS 

(   ) QUATRO 

(   ) CINCO 

(   ) MAIS DE CINCO 

 

12) VOCÊ MORA COM? 

(   ) COM A MÃE E COM O  PAI 



(   ) COM A MÃE 

(   ) COM O PAI 

(   ) COM OS AVÓS 

(   ) COM OUTROS PARENTES 

 

13) QUAIS DAS ATIVIDADES ABAIXO OCUPA  A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO 

LIVRE? 

(   ) TV 

(   ) RELIGIÃO 

(   ) TEATRO 

(   ) CINEMA 

(   ) MÚSICA 

(   ) LEITURA 

(   ) INTERNET 

(   ) ESPORTES 

(   ) OUTROS. QUAIS? ____________________________________________  

 

14) QUAL O MEIO QUE VOCÊ MAIS UTILIZA PARA SE MANTER INFORMADO? 

(   ) JORNAL ESCRITO 

(   ) TV 

(   ) RÁDIO 

(   ) REVISTAS 

(   ) INTERNET 

(   ) OUTROS 

(   )NENHUM 

 

15 ) COMO É O DIÁLOGO COM SEUS FAMILIARES 

(  ) BOM        (   ) RUIM  (   ) NÃO TEM        (    ) MUITO BOM 

 

16) VOCÊ PASSA  MUITO TEMPO SOZINHO EM CASA. QUANTO? 

(   ) 1 HORA 

(   ) 2 HORAS 

(   ) 3 HORAS 



(   ) MAIS DE 3 HORAS 

 

17) QUAIS LOCAIS VOCÊ SE ENCONTRA COM OS SEUS AMIGOS? 

(   ) PARQUE 

(   ) ESCOLA 

(   ) IGREJA 

(   ) LANCHONETE 

(   ) SHOPPING 

(   ) NA RUA 

18) POSSUI CELULAR COM ACESSO A INTERNET? 

(    ) NÃO   (   ) SIM 

 

19)  SUA FAMÍLIA RECEBE ALGUM AUXILIO DO GOVERNO? 

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

 

 

REDAÇÃO. 

Descreva como é sua vida com seus amigos, o que gostam de fazer nas horas 

livres, onde frequentam, como é seu relacionamento com seus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disponível em: 

 http://www.uel.br/proplan/perfil-aluno/anexo_1.pdf, acessado em 17/10/2014 

adaptado pela autora. Sinopse: Neste site é possível encontrar um modelo de 

questionário socioeconômico educacional, podendo ser adaptado para a realidade 

de cada escola. 

 

Atividade 03 

Seminário sobre o álcool e as drogas. 

Os adolescentes tem uma visão um pouco distorcida do álcool e drogas, 

então se faz necessário um trabalho de pesquisa onde eles buscarão as respostas 

para conhecerem os efeitos que o álcool e as drogas trazem ao organismo. 

Objetivo 

Conhecer os tipos de drogas seja elas lícitas ou ilícitas, seus efeitos e 

consequências. 

Metodologia 

Dividir a turma em duplas e sortear um dos tipos de drogas lícitas ou ilícitas a 

ser pesquisada. Nessa pesquisa os estudantes deverão buscar informações sobre 

os efeitos delas sobre o organismo e também à sociedade. Após a pesquisa a dupla 

confeccionará cartazes ou folders para a apresentação do seminário, com posterior 

montagem de painéis com os materiais produzidos pelos alunos. O professor será o 

mediador, tirando as dúvidas dos estudantes e se caso alguma informação não 

estiver interamente correta ele deverá corrigi-la. 

Sugestão de sites para a pesquisa sobre álcool, drogas e prevenção. 

 http://www.antidrogas.com.br/prevencao.php. Sinopse: neste site encontramos 

informações sobre os vários tipos de drogas, formas de prevenção e 

tratamento. 

 http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/orientacoes_escola.htm. 

Sinopse: o site aborda projetos de prevenção, dicas de orientação para a 

família e escola, artigos, entrevistas, informações sobre os tipos de drogas e 

dependência 



 http://www.sesipr.org.br/cuide-se-mais/alcool-e-outras-drogas/prevencao-na-

escola-1-23999-216247.shtml. Sinopse: site do SESI sobre prevenção ao uso 

de álcool e outras drogas, traz materiais sobre os tipos de drogas e 

prevenção. 

 http://www.alcooledrogas.net/index.php?pagina=1925500533. Sinopse: 

disponíveis palestras sobre a prevenção ao uso de álcool e drogas, várias 

apresentações em Power point, como a família pode ajudar, todos os tipos de 

drogas, seus efeitos entre outras informações. 

 http://www.antidrogas.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12

3. Sinopse: site do Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 

é possível encontrar cartilhas para download sobre a prevenção ao uso de 

drogas voltadas para a família, adolescente e educadores. 

 

Atividade 04 

Pesquisar em jornais, revistas, notícias envolvendo o uso de álcool 

e drogas e suas consequências. 

Os adolescentes não relacionam a violência e suas consequências que ocorre 

na sociedade com o uso de álcool e drogas, sendo então necessária a leitura de 

noticias para que eles possam visualizar isso. 

Objetivo 

Mostrar que o álcool e as drogas causam graves problemas para a saúde e 

também para a sociedade. 

Metodologia 

Levar para a sala de aula diversos jornais e revistas onde os estudantes 

possam ler as notícias e relacionar os acontecimentos com o uso de álcool e drogas, 

cada estudante deverá selecionar uma notícia do jornal ou revista e ler para os 

demais colegas, explicando a relação da reportagem com o uso de drogas lícitas ou 

ilícitas. Após a apresentação das notícias será montado um mural com as atividades 

realizadas. 

 



Atividade 05 

Montar um glossário sobre as drogas e confecção de uma caixa 

para as dúvidas. 

Os adolescentes não conhecem muitas das palavras que utilizamos em sala 

de aula e nos textos que eles leem, então se faz necessário montarmos um glossário 

das palavras desconhecidas para que dessa forma eles possam entender melhor o 

assunto.  

Os educandos têm muita vergonha de tirar suas dúvidas em voz alta, pois 

outros adolescentes podem rir deles, então a caixa para as perguntas é necessaria 

para sabermos o que eles não sabem e  para serem lidas nas palestras. Será uma 

forma de tirarmos as dúvidas deles sem constragimentos. 

Objetivo 

Conhecer as palavras relacionadas com as drogas licitas ou ilícitas. Verificar 

quais as dúvidas que os adolescentes tem com relação as drogas. 

Metodologia 

 Os adolescentes durante as apresentações dos seminários devem anotar 

todas as palavras que não sabem o significado que posteriormente serão 

pesquisadas em dicionários e internet, para o conhecimento da palavra. 

 A caixa será confeccionada em madeira e ficará na sala de aula durante as 

apresentações e aulas para que assim que forem surgindo dúvidas os estudantes 

façam suas perguntas e coloquem na caixa. Antes das palestras abriremos a caixa e 

retiraremos as perguntas que faremos para os nossos palestrantes. 

 

Atividade 06 

Palestras com profissionas qualificados. 

 A palestra tem um importante papel, pois transmite de forma clara e correta as 

informações. O palestrante tem um conteúdo consistente e domina o assunto, 

tirando as dúvidas dos estudantes. 

 



Objetivo 

Informar sobre as drogas lícitas e ilícitas e seus efeitos sobre o organismo e 

tirar as dúvidas que os adolescentes tem sobre o assunto. 

Metodologia 

Palestras com pessoas qualificadas, utilizando as perguntas da caixa que os 

estudantes fizeram  e outras que queiram discutir na hora, utilizando a dinâmica de 

perguntas e respostas. Após as palestras  fazer questionamento aos estudantes 

sobre o que eles acharam. 

Atividade 07 

Vídeo Institucional de Prevenção as Drogas com depoimentos de 

ex-dependentes disponível no Youtube, produzido pela Prefeitura 

de Colombo-PR. 

Os adolescentes têm contato com as drogas no seu dia a dia, mas eles não 

imaginam como uma pessoa pode se tornar dependente a ponto de ter que procurar 

ajuda especilalizada para deixar o vício. 

Objetivo 

Informar o que essa pessoas sentem agora que estão em tratamento e como 

eles chegaram a ponto de ser dependentes. 

Metodologia 

Apresentação de vídeos relatando a vida de ex-dependentes químicos, como 

entraram para essa vida e como conseguiram superar o problema. 

Disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=Qd6CHAu-BN0, acessado em 17/10/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=wEfET7_91lA, acessado em 17/10/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=HyrTkvFq8ag, acessado em 17/10/2014.  

Sinopse: Os vídeos mostram os depoimentos de pessoas que começaram a 

utilizar as drogas e se tornaram dependentes, retrata as dificuldades que passaram 

e como elas conseguiram se libertar da dependência. 



Atividade 08 

Confecção do Jogo da Memória. 

Para que o aprendizado aconteça é necessário buscarmos outras forma de 

atividades, o jogo da memória é um ótimo instrumento para levarmos o 

conhecimento aos estudantes. 

Objetivo 

Ampliar o conhecimento dos adolescentes sobre o álcool e as drogas. 

Metodologia. 

Confeccionar o jogo da memória com os estudantes em grupos de quatro. 

Cada grupo ficará responsável por um tema diferente, as perguntas e respostas 

serão definidas pelos próprios estudantes. Os materiais utilizados serão cartões 

coloridos para as perguntas e respostas.  

Cada grupo receberá duas cores de cartões diferentes, uma cor para a 

pergunta e a outra cor para a resposta, onde deverá ser confeccionado as cartas do 

jogo. Em cada carta será colada uma pergunta ou resposta selecionada pelo grupo a 

respeito do tema pesquisado.  

Como jogar: 

Em uma mesa distribui-se as cartas com as perguntas de um lado e de outro 

lado as respostas. Cada estudante vira um par de cartas e verifica se a pergunta 

corresponde com a resposta, se sim pega as duas cartas e continua o jogo se não 

for vira-se as duas novamente e outro jogador continua até todas as cartas serem 

retiradas do jogo. Ganha aquele que tiver o maior número de cartas. 

Com esse jogo os estudantes memorizarão melhor as questões sobre drogas. 

O professor deverá fazer as intervenções necessárias ao longo do jogo. 

O tema do jogo deve ser trocado com os colegas para que todos possam 

conhecer o jogo do outro grupo. 

Disponível em : 

http://chapeudosolnogaleracurticao.blogspot.com.br/2012/11/jogo-da-

memoria-sobre-drogas.html, acessado em 16/10/2014, adaptado pela autora. 



Sinopse: Proposta para o jogo da memória sobre as drogas utilizando figuras, 

que pode ser adaptado de acordo com o grupo a ser trabalhado. 

 

Atividade 09 

Prevenção através da confecção de cartazes, folders e histórias em 

quadrinhos. 

A confecção de folders, histórias em quadrinho é importante para que os 

educandos se expressem de outras maneiras favorecendo a apropriação dos 

conceitos. O educando pode escolher qual a melhor maneira de manifestar seu 

conhecimento 

Objetivo 

Mostrar os demais estudantes como podemos nos  prevenir com relação ao 

uso de álcool e drogas através da informação. 

Metodologia 

Confeccionar cartazes, folders ou história em quadrinhos, com foco na 

prevenção para colocar em um mural na escola para que  a  informação chegue aos 

demais estudantes.  

 

Atividade 10 

Aplicação do Questionário pós atividades.  

 Depois de realizadas as atividades é possível aos estudantes conhecer os 

efeitos que o álcool e as drogas trazem ao organismo, os tipos de drogas e também 

o que causam na sociedade.  

Objetivo 

  Verificar o conhecimento adquirido ao longo dos trabalhos desenvolvidos 

pelos estudantes, comparando com o primeiro questionário e determinando se 

melhorou o nível de informação dos estudantes . Verificar também se a opinião dos 

estudantes com relação ao uso de álcool e drogas  mudou ou não. 



Metodologia 

Após o desenvolvimento de todas as atividades propostas o questionário será 

novamente aplicado, cada estudante receberá um questionário, onde deverá 

responder as questões da forma mais honesta possível, não precisando se 

identificar. 

 

Questionário sobre as drogas para aplicar para os adolescentes. 

1 O que são drogas? 

2 Você sabe que tipos de drogas existem? 

3 O que são drogas lícitas? 

4 O que são drogas ilícitas? 

5 Cigarro é considerado droga? 

6 O álcool é um tipo de droga? 

7 Os medicamentos são drogas? 

8 O que é dependência? 

9 Você conhece pessoas que utilizam drogas? 

10 Qual sua opinião sobre o uso de drogas? Você é a favor ou contra? 

Por que? 

11 Alguém da sua famÍlia fuma? Quem? 

12 Qual o contato que seus familiares tem com bebidas alcoolicas? 

           (   ) pouco   (   ) muito  (  ) não tem 

13 Você poderia contar alguma experiência com seus amigos ou 

conhecidos com relação ao uso de álcool ou drogas? 

14 Você acha que as drogas deveriam ser legalizadas? Por quê? 

15 Assinale as três principais causas que você acha que faz com que o 

adolescente se envolva com drogas.  

  (   ) A falta de oportunidade de lazer.   

  (   ) O baixo desempenho escolar.   



  (   ) O fácil acesso a traficantes no local onde mora.   

  (   ) O relacionamento com amigos e a influencia negativa.   

  (   ) A falta de diálogo e confiança com a família.   

  (   ) A curiosidade natural nesta fase.  

  (   ) O excesso de permissidade dos pais.   

  (   ) A confiança dos adolescentes é muito baixa.   

  (   ) Os adolescentes não tem um projeto de vida.     

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Os recursos necessários para a aplicação das atividades são: papel sulfite, 

cartolinas, impressora, computador, jornais, revistas, aparelho de DVD, caixa de 

madeira, papel cartão colorido, canetinhas, lápis de cor, régua, tesoura, cola. 
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