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RESUMO 

Prevenção ao uso indevido de drogas – IF – Antidrogas no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará – Campus Tucuruí. Rio de Janeiro, 2017. Trabalho de  

Conclusão de Curso Lato Sensu (Especialista em Educação Empreendedora). Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. Em relação ao uso indevido de 

drogas, o Campus Tucuruí tem cumprido o seu papel, no que se refere ao acolhimento de 

situações de risco que já estão instaladas. Daí a necessidade de ampliar esta abordagem, dada a 

importância da prevenção ser feita no dia-a-dia da escola, de forma integrada ao corpo técnico 

escolar, pois a promoção da saúde abrange diferentes dimensões humanas. A “Educação 

Antidrogas”, implica em uma abordagem que deve se dar de forma integrada e inovadora entre as 

disciplinas, os projetos educacionais e os diferentes departamentos da unidade escolar. Os 

professores e demais funcionários devem se envolver, trazendo as diversas instituições públicas e 

entidades da sociedade civil para dentro da Escola, de modo a ocorrer integração das políticas 

educacionais com as demais políticas públicas que visam reduzir os danos sociais, à saúde e à 

vida causados pelo consumo, bem como as situações de violência e criminalidade associadas ao 

uso prejudicial de bebidas alcoólicas, fumo e entorpecentes. Nesta perspectiva, o projeto “IF- 

Antidrogas”, surge com uma proposta inovadora de Capacitação de Professores do Campus 

Tucuruí/IFPA, para o combate ao uso de drogas. 

 
Palavras-chave: Educação e Saúde; Prevenção; Drogas; Política Pública. 
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“Qualquer instituição, não importa qual seja sua função, pode se 

organizar para ser empreendedora e inovadora” (Drucker, 1992). 



8  

INTRODUÇÃO 

O tema do empreendedorismo e da inovação tem atraído o interesse de 

pesquisadores, acadêmicos e empresários. Na última década, a inovação passou a 

ser reconhecida como um fator essencial para a competitividade das organizações 

e foi incluída em suas agendas estratégicas. Neste contexto, iremos nos ater ao 

caráter estratégico que envolve a pesquisa, a inovação e o ensino, isto é, o 

contexto acadêmico. Diversos estudos demonstram a forte correlação entre a 

inovação, capacidade empreendedora e o desempenho organizacional. Assim, 

vimos no IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Pará – 

Campus Tucuruí, um terreno bastante fértil para a capacitação, de forma 

inovadora, dos Professores no combate ao uso de drogas para atuarem com os 

discentes em sala de aula. Haja vista a necessidade de se trabalhar tal temática de 

forma criativa, empreendedora e inovadora, preparando o aluno de forma global, 

para atuar no mundo do trabalho e na vida. 

Este trabalho está dividido em 4 etapas, no capítulo 1, tratamos da 

trajetória do Campus Tucuruí, a modalidade dos cursos, o perfil do alunado 

relacionado a cada modalidade de ensino e a caracterização da rede social do 

Campus. No segundo capítulo, tratamos da problemática que está perpassando 

todos os ambientes sociais e que vem refletindo no contexto escolar: as drogas e o 

uso de drogas com um fenômeno sociocultural complexo. Já no terceiro capítulo, 

expomos a metodologia do curso a “Educação Antidrogas” e a explicitamos como 

um tema transversal e multidisciplinar, o que implica que a abordagem dessa 

questão deve se dar de forma integrada entre as disciplinas, os projetos 

educacionais e os diferentes departamentos da unidade escolar. Já no capítulo 

final, expomos nossas considerações acerca do curso proposto e dos resultados 

esperados. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

As organizações, no século XXI, devem estar preparadas para rever seus 

processos, competências e desenhos organizacionais de forma contínua, a fim de 

garantir sua adaptabilidade e consequente sobrevivência. Vimos para atingir este 

objetivo, o caminho do empreendedorismo inovador, onde temos a escola como 



9  

um espaço de formação humana, que vai além da transmissão de conteúdo, onde é 

possível que o adolescente reflita e amplie seus projetos de vida, e suas 

experiências. Tanto para os adolescentes quanto para os professores. A Escola 

representa possibilidades de diálogos, trocas de experiência e de construção de 

conhecimentos. 

Acreditamos que o curso de combate ao uso de drogas para os professores 

do IFPA-Campus Tucuruí irá potencializar o desenvolvimento das aulas e 

aproximar os discentes da instituição que tem como principal objetivo preparar o 

aluno de forma técnica e eficiente. 

Esta temática é importante ser trabalhada na instituição, em virtude do 

aumento da violência nas cidades, as desestruturações familiares que 

comprometem a qualidade de vida. Fatores como estes, é inegável, interferem nos 

resultados do processo de aprendizagem escolar. É importante que o aluno seja 

visto de forma integral uma vez que o aspecto biopsicossocial do mesmo passa a 

influenciar de forma decisiva sobre seu aprendizado. 

Nessa visão, de uma Educação que busca a formação plena do aluno há 

uma gama de possibilidades de ações e trabalhos que podem ser realizados com 

foco na criação de oportunidades e melhorias, de forma inovadora. Abordar a 

questão das drogas em sala de aula, desenvolver novas formas de olhar e trabalhar 

com o aluno é um desafio para educadores, que muitas vezes não sabem o que 

fazer com estudantes que precisam de atenção especial nesta área. O curso surge 

com o intuito de formar os professores para trabalharem o projeto de vida com os 

alunos. Esta é uma estratégia de aprendizagem e de prevenção ao uso de drogas 

bastante inovadora, pois, ao mesmo tempo, auxilia os alunos a pensarem no 

futuro; em quem querem ser; como também o posiciona para o mercado de 

trabalho. 

A proposta deste curso tem como objetivo geral promover capacitação 

inovadora e empreendedora de Professores do Campus Tucuruí/IFPA, para o 

combate ao uso de drogas. Como objetivos específicos: sensibilizar e 

instrumentalizar os docentes sobre as práticas educativas positivas que 

representam fator de proteção ao uso de drogas e ao envolvimento com a 

criminalidade, com iniciativas empreendedoras e inovadoras à vida dos discentes; 

oferecer subsídios teóricos e práticos para auxiliar significativamente aos 
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educadores nos seus esforços que possam reduzir e prevenir os danos à saúde e à 

vida dos nossos alunos; enriquecer o currículo escolar com atividades práticas e 

teóricas na exploração do tema transversal “Educação Antidrogas”; incentivar os 

alunos a adoção de posturas e hábitos que valorizem uma vida saudável, seja em 

casa, seja na Escola ou por onde eles forem; melhorar a qualidade do ensino, 

reduzindo os problemas dentro e fora da Escola. 
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Capítulo 1 - A CRIAÇÃO DO CAMPUS TUCURUÍ 

 Contextualização 

A Portaria nº. 1.769, de 21.12.94 criou a antiga Unidade de Ensino 

Descentralizada de Tucuruí - UnED, pertencente à então Escola Técnica Federal 

do Pará (ETFPA), hoje IFPA-Campus Tucuruí, inaugurada em 10/04/1995, para 

viabilizar o projeto de interiorização do ensino técnico profissionalizante que visa 

à formação de mão-de-obra especializada para atender às necessidades das 

empresas da região sudeste e sul do estado do Pará, como Eletronorte, Camargo 

Corrêa Metais, Companhia Vale do Rio Doce, etc. 

A UnED ofertou inicialmente um curso especial de preparação ao Exame 

de Seleção da Instituição, o Pró-técnico, que antecedeu a implantação dos cursos 

de Eletrotécnica e Saneamento, contando com ingresso de 120 alunos, divididos 

em 03 (três) turmas de 40 alunos cada uma. 

Posteriormente, outros cursos em diferentes modalidades foram oferecidos 

em decorrência da demanda do mercado de trabalho. Criaram-se em 1996 o Curso 

de Processamento de Dados, e em 1997 os cursos Técnicos Especiais em 

Eletrotécnica e Processamento de Dados com duração de 2 anos, oferecidos a 

alunos egressos do ensino médio. 

No dia 23 de janeiro de 1999, é realizada a primeira colação de grau no 

anfiteatro Cine Roxi, com a participação de várias autoridades para prestigiar a 

cerimônia de formatura das primeiras turmas da UnED de Tucuruí. 

Em 1999, através do Decreto nº 18/MEC, a ETFPA é transformada em 

Centro de Educação Tecnológica do Pará – CEFET-PA. Essa mudança pouco 

alterou a rotina da então UnED de Tucuruí. 

Em 2001, por meio de parceria com a Prefeitura Municipal de Tucuruí, 

este Campus implantou os Cursos Técnicos Pós-médios em Aquicultura, 

Planejador de Turismo e Manutenção de Microcomputadores; os de Tecnologia 

em Controle Ambiental, Informática e Saúde Pública e ainda o Curso Normal 

Superior para Formação de Professores. Esse convênio permitiu o ingresso de 600 

alunos na Unidade. 

Em 2006, foi implantada a primeira turma do curso técnico de Edificações, 

na modalidade Subsequente. 
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No final de 2007, ocorre a implantação do PROEJA, Programa de 

Educação de Jovens e Adultos da Educação Profissional, cuja finalidade é 

possibilitar a formação profissional para jovens e adultos que há muito tempo se 

encontravam fora das salas de aula, o que permitirá sua inclusão no mundo do 

trabalho. O primeiro curso a ser ofertado foi o de Técnico em Edificações 

Integrado ao Ensino Médio, cuja formatura aconteceu em maio de 2011. 

Em 2008, foi ofertado o curso de Técnico em Eletrotécnica, dando 

continuidade à implantação da educação profissional técnica integrada ao ensino 

médio na modalidade de jovens e adultos – PROEJA. 

Para atender estas demandas, a instituição contava com um quadro 

funcional de 17 docentes efetivos e 01 técnico administrativo. 

Em 29 de dezembro de 2008, foi sancionada pelo Presidente Luis Inácio 

Lula da Silva a Lei 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, afirmando que os Institutos Federais têm, por finalidade, ofertar 

educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional. Essa Lei transformou a UnED em Campus. 

Neste momento, iniciou-se o processo de “ifetização” em todo país. 

Grandes foram os desafios para adotar este novo modelo de instituição, com 

descentralização de recursos financeiros e autonomia na gestão. 

Essas novas atribuições implicaram ações substanciais, como a capacitação 

dos servidores, ampliação do quadro efetivo de servidores, oferta de novas 

modalidades de ensino, acréscimo do número de vagas ofertadas, fomento em 

pesquisa e extensão. 

O IFPA Campus Tucuruí atende um total de aproximadamente 1.200 

alunos matriculados e frequentando regularmente as aulas, distribuídos em três 

turnos e em três modalidades diferentes de ensino. Destes, aproximadamente 581 

cursam a modalidade de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio nos cursos de 

Edificações, Eletrotécnica, Informática, Manutenção e Suporte de Computadores e 

Saneamento; 341 cursam o Ensino Subsequente nos cursos de Meio ambiente, 

Manutenção, Agrimensura e Suporte em Informática e 278 cursam o Ensino 
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Superior nos Cursos de Tecnologia em Redes de Computadores, Saneamento 

Ambiental e Licenciatura em Ciências Biológicas, além dos cursos na modalidade 

Proeja, sendo eles: Aquicultura, Agrimensura e Eletrotécnica. 

Para uma caracterização mais visível de nossos educandos, considerou-se 

melhor analisá-los de acordo com a modalidade de ensino nos quais os mesmos 

frequentam. 

Dos alunos que cursam a modalidade de Ensino Técnico Integrado ao 

Ensino Médio, 93% são egressos de escolas públicas, 80% moram distante da 

escola e 47% possuem renda familiar de até 1 (um) salário mínimo. A faixa etária 

dos alunos dessa modalidade está entre 17 a 20 anos de idade, e 51% são do sexo 

masculino. Quanto à raça, 23% declararam-se brancos, 61% pardos, 2% amarelos, 

11% negros e o restante não souberam informar. 

Quanto ao perfil do alunado pertencente à modalidade de Ensino 

Subsequente: 96% são oriundos de escolas públicas, 71% possuem suas 

residências distante da escola, 40% possuem renda familiar de até um salário 

mínimo e outros 40% possuem renda de até 2 salários mínimos. Quanto à faixa 

etária dos alunos dessa modalidade, 58% estão entre 21 a 30 anos de idade, sendo 

em sua maioria mulheres 56%. Quanto à raça, 58% declararam-se pardos, 19% 

brancos, 15% negros e o restante declaram-se amarelos ou não souberam 

informar. Ao analisar os alunos dos cursos superiores, percebe-se que 97% são 

oriundos de escolas públicas, 84% residem distante da escola, 44% possuem renda 

familiar de até dois salários mínimos. A faixa etária dos alunos de nível superior 

no Campus Tucuruí está entre 21 a 30 anos de idade, com percentual maior para o 

sexo feminino 56%. Quanto a raça, 61% declararam-se pardos, 19% brancos, 10% 

negros e o restante declaram-se amarelos ou não souberam informar. 

Considerando a análise geral da caracterização dos alunos das três 

modalidades de ensino, pode-se concluir que 95% dos alunos do Campus Tucuruí 

são oriundos de escolas públicas, 78% residem distante da escola, 41% possuem 

renda familiar de até um salário mínimo e 39% possuem renda de até dois salários, 

60% se consideram pardos, 21% brancos, 12% negros, os outros 7% amarelos ou 

não souberam informar. Quanto à faixa etária de idade, 67% estão entre 21 a 30 

anos de idade e o gênero predominante é o feminino, com 52% de mulheres. 
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O desempenho dos alunos da instituição é considerado bom, pois se 

verificou que de forma geral 70% estão cursando as disciplinas com êxito. 

O IFPA - Campus Tucuruí está situado na zona urbana do município, no 

bairro da Vila Permanente; foi inaugurado no dia 10 de abril de 1995, com o 

objetivo de viabilizar o projeto de interiorização do Ensino Técnico 

Profissionalizante que visava à formação de mão-de-obra especializada para 

atender às necessidades das empresas da região do sudeste e sul do estado do Pará, 

como Eletronorte, Camargo Corrêa, Companhia Vale do Rio Doce e demais 

empresas relacionadas ao ramo. 

O Campus possui autonomia de gestão e um total de aproximadamente 150 

servidores, entre eles, 101 docentes das mais diversas áreas de formação e 49 

Técnicos Administrativos. Entre os Técnicos Administrativos, temos uma Equipe 

Multiprofissional composta por 3 pedagogos, 1 técnica em assuntos educacionais, 

1 assistente social, 1 psicóloga e 3 assistentes de alunos. 

O Campus Tucuruí tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida 

de muitas famílias, que veem no Instituto Federal do Pará uma oportunidade de 

uma melhor educação e inserção no mercado de trabalho. Porém, temos a 

consciência de que há ainda muitos desafios pela frente, na busca de uma 

sociedade mais justa e igualitária, por meio da educação. 

 

O Campus Tucuruí, possui uma política de relacionamento com os 

familiares dos alunos positiva. Em geral, é a equipe multidisciplinar quem mais 

está em contato com os familiares, por isso, ainda consideramos que haja 

necessidade do Campus fomentar uma maior participação da família e da 

comunidade no espaço escolar. 

 

O relacionamento entre estudante e servidores pode ser considerado 

qualitativamente muito bom, percebe-se que os alunos se sentem à vontade com 

os servidores, em especial, com a equipe Multidisciplinar do Campus, que se 

mostram sempre solícitos para contribuir no processo ensino-aprendizagem. 

Dentro do Campus, as maiores parcerias que se pode contar envolvem: a 

direção, os educadores, os técnicos administrativos e os estudantes. No entanto, 

existem também alguns segmentos em que se podem adquirir parcerias com 

grande possibilidade de êxito, como por exemplo, o Grêmio Estudantil e as 
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famílias. Outros segmentos são mais complexos e precisam primeiramente serem 

constituídos, como, associações de pais e conselhos escolares. 

Quando se refere à busca de parcerias fora do ambiente escolar, não se 

podem deixar de lado as constituídas pelas famílias, comunidade, proteção, 

assistência, segurança e saúde. No entanto, o Campus ainda não estabelece 

nenhum tipo de parceria efetiva com esses meios, tornando-se de suma 

importância a discussão de estratégias que visem estabelecer fortemente essas 

parcerias no ambiente escolar. 

OBJETIVOS: 

 
Geral: 

Promover Capacitação inovadora e empreendedora de Professores do 

Campus Tucuruí/IFPA, para o combate ao uso de drogas. 

 
Específicos: 

Sensibilizar e instrumentalizar os docentes sobre as práticas educativas 

positivas que representam fator de proteção ao uso de drogas e ao envolvimento 

com a criminalidade, com iniciativas empreendedoras e inovadoras à vida dos 

discentes; 

Oferecer subsídios teóricos e práticos para auxiliar significativamente aos 

educadores nos seus esforços que possam reduzir e prevenir os danos à saúde e à 

vida dos nossos alunos; 

Enriquecer o currículo escolar com atividades práticas e teóricas na 

exploração do tema transversal “Educação Antidrogas”; 

Incentivar os alunos a adoção de posturas e hábitos que valorizem uma 

vida saudável, seja em casa, seja na Escola, e por onde eles forem; 

Melhorar a qualidade do ensino, reduzindo os problemas dentro e fora da 

Escola. 
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CAPÍTULO 2 - O USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE A 

COMUNIDADE JOVEM 

Atualmente existe uma problemática que está perpassando todos os 

ambientes sociais e que vem refletindo no contexto escolar: as drogas. O uso de 

drogas é um fenômeno sociocultural complexo. Nos últimos vinte anos, o 

consumo de drogas, principalmente o de bebidas alcoólicas, vem aumentando no 

Brasil. O mesmo tem acontecido com o uso de maconha, cocaína e crack 

(SENAD, 2010). 

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 considera que 65,2% dos estudantes já consumiram bebida 

alcoólica ao menos uma vez na vida e o consumo de maconha e cocaína é 

predominante entre jovens do sexo masculino (GALDURÓZ; NOTO e NAPPO, 

2008). 

Droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética, que introduzida no 

organismo modifica suas funções (SILVA, 2009). As drogas estão classificadas 

em três categorias: as estimulantes, os depressores e os perturbadores das 

atividades mentais e envolve os analgésicos, estimulantes, alucinógenos, 

tranquilizantes e barbitúricos, além do álcool e substâncias voláteis (ROTMAN, 

1985). 

Quando se propõe discutir o tema "uso de drogas", comumente a primeira 

reação é o medo e a insegurança, geralmente misturada a diferentes posturas, 

conceitos e preconceitos como: informar, proibir, reprimir, tratar. Os governos e 

as sociedades de diversos países estão enfrentando um novo desafio: como se 

preparar para responder ao surgimento de substâncias psicoativas cada vez mais 

diversificadas e com efeitos cada vez mais potentes? Essas mudanças fazem com 

que o debate em torno das políticas sobre drogas fique ainda mais complexo. Não 

é para menos: as drogas e os muitos males associados constituem um dos maiores 

problemas da saúde em todo o mundo neste novo século (BRESSER, 2009). 

Dentre as faixas etárias mais atingidas pelo uso indevido de drogas, a 

adolescência - período marcado por mudanças e curiosidades sobre um mundo que 

existe além da família - representa um momento especial, onde muitas vezes, a 
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droga pode exercer forte atrativo. Nesse período a atenção dos pais e educadores 

deve ser redobrada, porque assim como temos muitos jovens em busca de 

realização profissional, tem-se também aqueles que se desorientam. 

Nesta perspectiva, é que percebemos a importância de se aprofundar 

debates e cursos que promovam, de forma inovadora, esta temática, tendo como 

intuito primordial a formação de cidadãos conscientes e participativos na 

sociedade, para além da educação e do mercado de trabalho. Para a vida. 

Sabemos que os países com alta qualidade de vida, se utilizaram, de forma 

estratégica, da educação como principal ferramenta para alçar seus objetivos. 

Temos como exemplo a União Europeia, onde um dos temas mais difundidos é a 

importância de educar seus jovens nas escolas e universidades para exercerem sua 

cidadania global e buscar suas competências humanas e técnicas com uma 

educação baseada em valores para que os estudantes possam despertar seu 

potencial de contribuição na sociedade. 

Neste contexto, a escola tem um papel fundamental em nossa sociedade, 

pois atua na formação de indivíduos, e vai além de sua função de instrução, ela 

atua também na construção das relações sociais proporcionada pela interação 

destes dentro do ambiente escolar. A melhor arma contra o uso de drogas por parte 

dos adolescentes é a prevenção e a conscientização dos mesmos. 

Para Tiba (2003), a escola tem por obrigação capacitar-se para enfrentar as 

drogas, pois queira ou não, seus alunos vão entrar em contato com as drogas. Se a 

escola nada fizer, estará sendo conivente com o uso da droga. Os pais por sua vez 

têm que buscar integração junto à escola para prevenir que seus filhos se deixem 

levar por essa problemática. Assim, a prevenção deve ser feita no dia-a-dia, de 

forma integrada, pois a promoção da saúde abrange diferentes dimensões 

humanas. 

Na escola, se torna importante a inclusão do tema das drogas em 

atividades de natureza interdisciplinar, tais como feiras, exposições, gincanas, 

dramatizações, discussões, palestras e atividades que estimulem a reflexão dos 

alunos sobre seu comportamento. Tanto para os adolescentes quanto para os 

professores esta instituição representa possibilidades de diálogos, trocas de 

experiência e de construção de conhecimentos. 
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É função da escola oferecer situações instigantes como parte de seu 

processo educativo e que correspondam às necessidades e motivações do 

adolescente, desenvolvendo o senso crítico sobre a própria realidade e vivência, 

considerando as influências que sofrem e exercem na sociedade em que está 

inserido, relativas ao uso de drogas. 
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CAPÍTULO 3 – PROPOSTA DE ENSINO 

A “Educação Antidrogas” é um tema transversal e multidisciplinar, o que 

implica que a abordagem dessa questão deve se dar de forma integrada entre as 

disciplinas, os projetos educacionais e os diferentes departamentos da unidade 

escolar. 

Os professores e todos os demais funcionários devem se envolver, 

trazendo as diversas instituições públicas e entidades da sociedade civil para 

dentro da Escola, de modo a ocorrer integração das políticas educacionais com as 

demais políticas públicas que visam reduzir os danos sociais, à saúde e à vida 

causados pelo consumo, bem como as situações de violência e criminalidade 

associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas, fumo e entorpecentes. 

A Escola deve criar estratégias que possam envolver toda sociedade no 

enfrentamento coletivo dos problemas relacionados ao consumo de drogas lícitas e 

ilícitas. 

Desta forma, o projeto “IF- Antidrogas”, surge como proposta de 

Capacitação de Professores do Campus Tucuruí/IFPA, para o combate ao uso de 

drogas. Acredito que com os conhecimentos apreendidos durante o curso de 

Educação Empreendedora, conseguiremos, durante o trabalho desenvolvido com 

os professores, criar estratégias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem 

para o combate ao uso de drogas no Campus. 

O papel da escola favorece a prática de projetos de vida, tornando-se um 

espaço de participação, realização e conscientização. Em especial, no que diz 

respeito ao uso indevido de drogas, o Campus Tucuruí tem cumprido o seu papel, 

no que se refere ao acolhimento de situações de risco que já estão instaladas. Daí a 

necessidade de ampliar esta abordagem, dada a importância da prevenção ser feita 

no dia-a-dia da escola, de forma integrada ao corpo técnico escolar, pois a 

promoção da saúde abrange diferentes dimensões humanas. 

No Campus Tucuruí, sabemos que as drogas mais consumidas são as 

bebidas alcoólicas, energéticos e o tabaco, mas não foi feita uma estimativa de 

prevalência deste consumo. Embora tenhamos esse conhecimento, ainda pouco se 

identifica os danos provocados por essas drogas no alunado em geral. 

Como fatores de proteção para o consumo de drogas, podemos identificar 

na nossa escola: 
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 a equipe multiprofissional; 

 o efetivo apoio da direção geral,; 

 o bom relacionamento entre os discentes e a equipe técnica; 

 a valorização do aluno; 

 a escola como ambiente seguro e protetor; 

 oportunidades concretas para inserção no mercado de trabalho; 

 ambientes limpos e saudáveis. 

Com relação aos fatores de risco, identificamos: 

 a falta de parcerias; 

 ausência de ações para a prevenção de drogas; 

 a ausência de recursos; 

 exposição intensa a mídia; 

 a facilidade de acesso às drogas; 

 o consumismo. 

O Projeto será desenvolvido em 06 (seis) etapas, a saber: 

A primeira etapa a ser cumprida se refere à socialização do projeto “IF – 

Antidrogas” para todos os servidores do Campus Tucuruí; 

Na segunda etapa, será realizada sensibilização e distribuição da cópia do 

projeto entre os Docentes dos primeiros anos dos cursos, para que entendam a 

importância de integrar a prevenção ao currículo escolar e construir a participação 

de cada docente neste projeto; 

Na terceira etapa, a equipe organizadora realizará oficinas com os 

professores dos primeiros anos para discutir e definir um formato interessante de 

associar a temática da prevenção do uso de drogas ao seu planejamento; 

Na quarta etapa, em sala de aula, os professores realizarão atividades 

integradas entre as diferentes disciplinas em torno da mesma temática que pode 

ser tangencial ao tema das drogas, como por exemplo: viver com saúde; lazer sem 

riscos; hábitos de vida saudáveis; melhoria da qualidade de vida, desenvolver com 

o aluno seu projeto de vida. Após cada atividade realizada, os educadores farão 

registros de como foi feita a articulação da prevenção com os conteúdos 

curriculares; caso seja identificado durante as ações desenvolvidas algum 

estudante com problemas pessoais ou familiares por causa do uso de 



21  

entorpecentes, os professores deverão encaminhar ao Setor Psicossocial do 

Campus; 

Na quinta etapa, a equipe organizadora irá avaliar qualitativamente o 

projeto junto aos professores e alunos; 

A sexta etapa será a divulgação dos resultados, que ocorrerá ao final do 

ano letivo, com a elaboração de um boletim informativo e a produção de cartazes 

que serão impressos no Campus Tucuruí. Os resultados serão discutidos ao longo 

do ano, para que as ações de intervenção sejam tomadas com maior rapidez. 

3.1 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

ETAPAS AGO SET OUT NOV DEZ 

Socialização do projeto “IF – Antidrogas” para todos 

os servidores do Campus Tucuruí 
X 

    

Sensibilização e distribuição da cópia do projeto 

entre os Docentes dos primeiros anos dos cursos 

 
X 

   

Oficinas com os professores dos primeiros anos para 

discutir e definir um formato interessante de associar 

a temática da prevenção do uso de drogas no seu 

planejamento 

   

 
X 

  

Os professores realizarão atividades integradas entre 

as diferentes disciplinas em torno da mesma temática 

que pode ser tangencial ao tema das drogas 

    
X 

 

Avaliação qualitativa do projeto junto aos 

professores* 

    
X 

Ações de intervenção X X X X X 

Divulgação dos resultados, que ocorrerá ao final do 

ano letivo/2017 

    
X 

 
A avaliação* será feita com base na análise da participação/atividades 

propostas com 75% de frequência. Outros critérios de avaliação, ainda serão 

elaborados, a partir da apresentação e adesão ao Curso. O certificado será 

fornecido pelo IFPA – Campus Tucuruí. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade contemporânea traz desafios para o processo de formação 

humana para todos que estão inseridos no ambiente escolar. Trabalhar a prevenção 

como tarefa educativa é algo essencial para o desenvolvimento das pessoas, seja 

para a vida pessoal e/ou profissional e por isto devemos sempre estar atentos ao 

nosso meio e de que forma podemos intervir. Os conhecimentos adquiridos no 

curso de Educação Empreendedora foram essenciais para a idealização deste 

trabalho e trazer ganhos para mim enquanto profissional e para a Instituição que 

dá respostas à essa demanda que é tão séria em nossa sociedade. 

Pensar o curso de combate ás drogas, com vistas à aprendizagem vivencial 

irá possibilitar o desenvolvimento de atividades lançando um olhar crítico sob o 

agir do nosso aluno, conduzindo-o ao protagonismo de sua mudança de vida. 

A educação consolida a singularidade, os valores humanos, a criatividade, 

o protagonismo, a autoestima, a resiliência e a autonomia. A sua base reside no 

significado, no entendimento e na sabedoria (na experiência, no porquê de fazer), 

na polidez do ser humano e na capacidade de transformação individual e coletiva 

– potencializados pelo empreendedorismo educacional 

Com o desenvolvimento deste curso, esperamos alcançar nossos objetivos 

institucionais, que é o de continuar a alavancar o desenvolvimento dos nossos 

jovens e região, por meio do processo educativo. 
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