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Resumo: 

 

As bebidas alcoólicas fazem parte do nosso 
cotidiano, é comum utilizarmos em nossas 
celebrações ou em momentos de tristeza. O 
fato é que ela está sempre presente em 
nossas vidas e temos a impressão de que não 
existe problema algum em se consumir, e 
muitos não a consideram como sendo uma 
droga. Este material tem como intenção 
principal, sensibilizar nossos educandos 
acerca do consumo de bebidas alcoólicas. 
Com o lúdico é possível trabalhar através de 
uma linguagem mais simples um tema tão 
complexo em nossa sociedade. Mostrar a 
ação e quais as reações que o álcool 
promove em nosso corpo é de suma 
importância. Através do conhecimento é 
possível se tomar uma decisão com mais 
clareza sobre o consumo de bebidas 
alcoólicas e quais as consequências que um 
consumo exagerado pode trazer para nossas 
vidas e as dos que no cercam. 
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Esta Unidade Didática apresenta-se como um material desenvolvido no PDE – 

Programa de Desenvolvimento Educacional no ano de 2014, com uma proposta de se 

abordar o Tema Álcool: ações e reações no corpo humano, visando através de 

metodologias voltadas mais para o lúdico levar o educando do Ensino Fundamental series 

finais a refletir sobre as reais consequências que este consumo pode trazer para sua vida 

presente e futura, afim de que o mesmo ao final desse processo possa ter um novo olhar 

sobre o ato de se consumir abusivamente as bebidas alcoólicas, assumindo uma posição 

mais crítica e consciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

É de conhecimento geral que a adolescência é uma fase de intensas mudanças 

físicas e psicológicas, no ambiente escolar é comum observamos de maneira mais 

cotidiana estas mudanças, pois esta fase culmina com este período. 

Os jovens neste período demonstram uma necessidade de formar grupos, serem 

aceitos, serem iguais mais ao mesmo tempo diferentes. Nas relações que se criam dentro 

deste ambiente é comum ouvirmos relatos de consumo de bebida alcoólicas por eles, 

muitas vezes em grande quantidade. Uns relatam que experimentam por curiosidade, 

porque os amigos oferecem, para chegar na garota ou garoto que estão interessados, 

porque é divertido, enfim várias são as razões relatadas para este consumo. 

O que preocupa é que cada vez mais cedo este consumo acontece e muitas vezes 

eles não possuem a total dimensão dos riscos que este ato pode trazer para suas vidas. 

Os adolescentes estão em fase de desenvolvimento, uma agressão provocada pelo álcool 

pode trazer consequências graves, o fato de terem órgãos aparentemente saudáveis e 

que vão responder de uma forma mais rápida aos efeitos do álcool não quer dizer que 

seus corpos não estão sendo agredidos. 

 O Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), do Ministério da Justiça 

em parceria com o Ministério da Educação promove um curso de prevenção do uso de 

drogas para educadores de escolas públicas curso de extensão universitária, gratuito, na 

modalidade de Educação à Distância, dirigido a educadores do ensino básico sobre 

temas referentes à prevenção do uso e abuso de crack e outras drogas dentro do 

contexto escolar. No site do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID, 

é possível obter mais informações.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

 

 Para se iniciar o trabalho com os educandos, se faz necessário um levantamento 

de dados sobre o real conhecimento que os mesmos trazem sobre o tema através de uma 

pesquisa quantitativa. Para isso será aplicado um questionário para todas as turmas de 8º 

ano com questões diretas objetivando tabular alguns dados para que ao final da 

implementação do projeto possa ser feita uma comparação entre o conhecimento que 

tinham e o que vieram a adquirir, pois através desses dados é possível compreender 

melhor se os objetivos foram alcançados e traçar melhorias nos pontos que não foram 

satisfatórios. 

 

Questionário 

 

1) Idade: 

2) sexo  (  ) Masculino     (   ) Feminino 

3) Você já experimentou bebidas alcoólicas?  (    ) Sim       (    ) Não 

4) Na sua casa é comum ter bebida alcoólica? 

(    ) sim                (    ) não 

5) Algum adulto (pais, tios ou professores) já conversou com você sobre o consumo de 

bebidas alcoólicas e suas consequências. 

(   ) sim         (    ) não 

6) Você acha fácil um adolescente conseguir comprar bebida alcoólica? 

(    ) sim       (    ) não 

7) Quando você bebe geralmente esta na companhia de quem? 

(   ) amigos     (   ) família   (   ) pessoas estranhas  (   ) estou sozinho (   ) não bebo 

8) Quais motivos você acredita que levam os jovens a consumir bebidas alcoólicas?(pode 

marcar mais de um motivo) 

(    ) conflito familiar 



(    ) necessidade de ter mais coragem 

(    ) fracasso no ambiente escolar 

(    ) baixa autoestima 

(    ) influência de parentes ou amigos 

(    ) para se sentir inserido em um grupo 

(    ) curiosidade 

(    ) outros 

9) Você acha que bebidas Alcoólicas são drogas? (   ) sim   (     ) Não 

10) Você acha que o consumo de bebidas alcoólicas pode causar problemas para sua 

saúde? 

(    ) sim     (   ) não     (   ) depende da quantidade consumida 

11) Marque quais órgãos você acha que são afetados pelo consumo de bebidas 

alcoólicas (pode marcar mais de uma). 

(    ) estômago (    ) esôfago 

(    ) rins (    ) pâncreas 

(    ) coração (    ) pulmão 

(    ) cérebro (    ) intestino 

(    ) fígado  (    ) pele 

(    ) órgãos genitais (    ) boca 

12) Você acha importante que este tema seja trabalhado no ambiente escolar? 

(    ) sim                                                       (    )não 

 

 

ATIVIDADE 2 – PESQUISA 

 

 Antes de propor aos educandos a pesquisa se faz necessário um momento de 

provocação. Deve-se levar o estudante a refletir sobre o tema, para que o mesmo sinta 

curiosidade em saber mais, é comum que os professores quando arguidos pelos 

educandos sintam uma vontade de lhes dar a resposta de pronto, mas neste momento a 

intenção é deixá-los sem respostas para os questionamentos afim de ao final sugerir uma 

pesquisa sobre o tema. 

 Para esta pesquisa os educandos serão divididos em grupos de no máximo 4 

alunos, cada grupo receberá um tema definido por sorteio. Neste momento é muito 

importante que fique claro aos estudantes o objetivo de tal pesquisa, citar sites, sugerir 

textos, livros facilita muito. 



 Temas sugeridos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões para pesquisa: 

http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/acao-e-efeitos-do-alcool/,  

acesso 07/10/2014 

http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/drogas_alcool.htm,  

acesso 07/10/2014 

http://www.antidrogas.com.br/,  

acesso 07/10/2014 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php, 

 acesso 07/10/2014 

Sinopse: Nos sites referidos acima é serão encontradas informações sobre o consumo de 
bebidas alcoólicas, a relação com os adolescentes, como é possível auxiliar na 
prevenção, textos para pais, educadores e educandos. 
 
BRASIL. Presidência da República. Secretaria Nacional de Política sobre drogas. Curso 
de Prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas- Brasília, 2010. 
 

ABRAMOVAY, M. CASTRO, M. G. Drogas nas escolas: versão resumida. Brasília: 
UNESCO, Rede Pitágoras, 2005. 
 

 

 Após a pesquisa, os educandos farão uma apresentação de seus temas, pode-se 

sugerir a montagem de cartazes ou a utilização de slides. Após a apresentação de todos 

faz-se necessário um debate para que os estudantes possam expor suas ideias e 

 Ação da bebida alcoólica no sistema digestório 

 Ação da bebida alcoólica no sistema nervoso 

central 

 Ação da bebida alcoólica no sistema renal 

 Ação da bebida alcoólica no pulmão 

 Ação da bebida alcoólica no sistema cardiovascular 

 Ação da bebida alcoólica no sistema muscular 

 Ação da bebida alcoólica no sistema hormonal 

 

http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/acao-e-efeitos-do-alcool/
http://apps.einstein.br/alcooledrogas/novosite/drogas_alcool.htm
http://www.antidrogas.com.br/
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php


reflexões o tema trabalhado. 

 

ATIVIDADE 3 – PESQUISA DE NOTÍCIAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 

 Após a pesquisa e apresentação dos educandos pode-se sugerir utilizando o 

mesmo grupo uma busca em revistas on line ou impressas e em jornais, sobre o consumo 

de bebidas alcoólicas, é importante ressaltar para os educandos que busquem por datas 

recentes, mas existem casos de repercussão nacional que poderão ser abordados. 

 Cada grupo deverá ler sua reportagem e fazer uma conclusão pessoal sobre a 

reportagem escolhida. Após todas as reportagens irão compor um painel. 

 

 

ATIVIDADE 4 – VÍDEO 

 

 Vídeos são recursos muito interessantes no processo de aprendizagem, podem ser 

usados para se iniciar um conteúdo, gerando assim questões norteadoras ou podem ser 

utilizados ao final de uma etapa como um complemento, é importante que o professor 

faça uma introdução sobre o vídeo que vai ser trabalhado, seja ele um filme ou um 

documentário. Para maior compreensão dos educandos pode-se pausar o vídeo nos 

momentos que considere oportuno ou traçar um roteiro de analise para o 

acompanhamento. Como sugestão para tabular esse trabalho pode ser usado o modelo 

link: http://www.nre.seed.pr.gov.br/patobranco/arquivos/File/analisefilmes.pdf. Após o 

vídeo é oportuno um momento de reflexão para que os educandos comentem os pontos 

marcantes observados. 

Filme: Quando um homem ama mulher  

Sinopse: Alice e Michael são um casal apaixonado que leva uma vida tranquila com as 

duas filhas. Mas, quando o alcoolismo de Alice vem à tona, a família entra em crise e 

Michael lutará para ajudar na recuperação de sua mulher. 

Diretor: Luis Mandoki 

Faixa etária: acima de 14 anos 

 

Filme: 28 dias 

Sinopse: Bela, bem sucedida profissionalmente, superanimada, mas alcoólatra. Esse é o 

perfil de uma competente jornalista de Nova Iorque. Durante a cerimônia de casamento 

http://www.nre.seed.pr.gov.br/patobranco/arquivos/File/analisefilmes.pdf


de sua irmã embebeda-se e apronta um escândalo, causa um acidente ao dirigir a 

limusine dos noivos e acaba condenada por tribunal a passar 28 dias em um centro de 

reabilitação de alcoólatras. Uma vez na clínica, passa a obedecer regulamentos rígidos e 

estranhos rituais, como cantar e entoar palavras de ordem de mãos dadas com outros 

pacientes e, falar de seus sentimentos. 

Direção: Betty Thomas 

Faixa etária: acima de 12 anos 

  

Filme: Kids 

Sinopse: Nova York serve de cenário para mostrar o conturbado mundo dos adolescentes, 

que indiscriminadamente consomem drogas e quase nunca praticam sexo seguro. Um 

garoto, que deseja só transar com virgens, e uma jovem, que só teve um parceiro mas é 

HIV soropositivo, servem de base para tramas paralelas, que mostram como um 

adolescente pode prejudicar seriamente sua vida se não estiver bem orientado. 

Diretor: Larry Clark 

Faixa etária: acima de 16 anos 

  

Vídeo: Profissão repórter Jovens Abusam do Consumo do Álcool no Brasil 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=n1AMQpi0AEs, acesso em 11/11/2014 

Sinopse: vídeo mostra o consumo excessivo de bebidas alcoólicas por jovens, próximos a 

faculdades, em shows. 

 

Vídeo: Programa Bem estar - Entenda como o álcool age no organismo 

Site:http://globotv.globo.com/rede-globo/bem-estar/v/entenda-como-o-alcool-age-no-

organismo/2416842/, acesso em 11/11/2014 

Sinopse: programa fala sobre o caminho que o álcool percorre, tempo de ação no corpo, 

bafômetro. 

 

 Existem muitos vídeos disponíveis na internet, vale ressaltar a importância de 

assistir antes de passar para os educandos, pois podem trazer uma linguagem 

inapropriada ou não acessível ao entendimento dos mesmos principalmente quando 

contém uma linguagem mais técnica com muitos termos científicos. Como sugestão indico 

o trabalho da professora PDE 2007, Ana Maria Garcez da Luz, que desenvolveu um OAC 

com muitas sugestões de filmes, leituras, sites que podem auxiliar no desenvolvimento de 

trabalhos com o tema adolescência X álcool na escola. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1AMQpi0AEs


 

ATIVIDADE 5 – PALESTRA COM PROFISSIONAL DA SAÚDE 

 

 

            http://pixabay.com/en/ 

 

 Palestras são recursos didáticos muito interessantes para se abordar temas que 

fazem parte do cotidiano escolar. A sugestão é que nesse momento do trabalho um 

profissional da área de saúde possa trazer mais informações, é interessante que antes da 

palestra o professor incentive seus educandos a formularem questões com dúvidas ou 

curiosidades sobre o tema para posteriormente ser passado ao profissional que vai 

palestrar visando facilitar o diálogo entre ambas as partes. 

 

Após a palestra é fundamental que o professor dívida a experiência com os 

educandos, perguntar o que entenderam, se gostaram o que poderia melhorar, este 

momento propicia ao professor fazer uma ligação entre as atividades que já foram 

propostas. 

 

 

 

 

http://pixabay.com/en/


ATIVIDADE 6 – EXPERIÊNCIA  

   

 Nesta experiência bem simples é possível demonstrar para os educandos o efeito 

nocivo do álcool sobre as células, pois o fígado possui enzimas (álcool desidrogenase) 

que oxidam o etanol, ele utiliza o colesterol para produzir a bile que auxilia na digestão. A 

gema do ovo rica em colesterol ao sofrer a ação do álcool etílico assume outro aspecto o 

que por analogia deve levar o educando a entender que o consumo de bebidas alcoólicas 

provoca alterações nas células hepáticas podendo causar sérias doenças entre elas a 

cirrose. 

Material necessário: 

Álcool etílico 

Gema de ovo 

Recipiente de vidro 

Colocar a gema do ovo no recipiente de vidro, acrescentar o álcool etílico e observar o 

que acontece. 

       Figura 1 materiais utilizados 

 



 

        Figura 2 inicio da observação 

 Figura 3 mudança de coloração na gema do ovo, aspecto de        
cozimento 



 

 Figura 4 comparação entre uma gema com a ação do álcool 
(esquerda) e outra sem a ação do álcool (direita) 

                  

 

 

 

Figura 5 aspecto de cozimento (gema rompida) 

Fotos: Regimara Santos 

 

 

 

 

 

 



 

 

  O tempo de observação fica a critério do professor, é possível furar a gema para 

que a ação ocorra em todo o conteúdo, esta atividade foi adaptada do material didático da 

professora PDE 2010, Ana Maria Molini. 

 

 

ATIVIDADE 7 -  PAINEL INTERATIVO 

 

 Montar um painel informativo, é uma forma muito interessante de levar 

conhecimento a várias pessoas. Nesta atividade a proposta é chamar a atenção pelo lado 

lúdico, com desenho confeccionado pelos próprios educandos bem colorido, como ideia 

pode observar o desenho no site: http:/mundoestranho.abril.com.br/matéria/como-o-

alcool-age-no-corpo, acesso 25/03/2014.  

 Este painel servirá para que os educandos possam socializar o que aprenderam, 

no painel haverá vários pontos onde o educando irá colocar as informações, ele 

inicialmente questiona a pessoa com a qual está dialogando sobre que parte do corpo se 

refere aquele ponto especifico, na sequencia ele coloca uma plaquinha com a informação, 

logos após ele questiona sobre qual ação o álcool realiza neste órgão espera a resposta e 

então coloca uma segunda plaquinha com a informação. 

 Neste momento do trabalho os estudantes poderão mostrar a todo o corpo docente 

e discente o que aprenderam, isso pode ocorrer em uma semana cultural, em uma feira 

de ciências enfim, no momento em que o professor julgar interessante. O painel pode 

também ser utilizado em outras aulas pelo próprio professor ou por outros estudantes. 

  

ATIVIDADE 8 – FOLDER 

  

 Para finalizar as atividades como proposta fica a montagem de um folder, os 

estudantes deverão contribuir com pequenos textos, desenhos que serão selecionados 

pelo professor para compor este material. Depois que o professor escolher os textos e 

desenhos poderá ser feita uma votação na sala sobre quais deveriam compor o folder. 

Neste momento o professor também poderá colocar sua contribuição sobre o trabalho 

realizado.  

 É necessário deixar claro para os educandos que este material terá apenas cunho 

informativo, pois como se trata de um tema muito amplo e especifico, orientações 



somente poderão ser transmitidas por profissionais habilitados a esta função, a intenção é 

apenas socializar alguns pontos que possam levar outras pessoas a buscar mais 

informações e entender sobre a importância de evitar o consumo de bebidas alcoólicas 

principalmente na fase da adolescência. 
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