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Materiais Pedagógicos - Semana de de Prevenção ao Uso de Drogas no DF 

 

 

O papel da escola é também contribuir na formação de sujeitos ativos, 

participativos críticos, capazes de fazer suas próprias escolhas com consciência da 

repercussão de suas decisões. Nesse sentido, é relevante abordar essa temática no 

contexto escolar, de forma clara e com informações necessárias acerca das 

principais drogas psicotrópicas, mecanismos de ação e efeitos no organismo 

relacionado às consequências psicossociais. Além disso, é imprescindível 

fomentar formas de Prevenção ao uso de drogas (licitas/ilícitas) no cotidiano 

escolar e da sociedade. 

Nesse sentido, esta Secretaria e parceiros engajaram-se para produção de 

materiais e recursos que possam alcançar os estudantes, famílias e os profissionais 

da Educação, assim descritos abaixo: 

• Guia “Drogas – Isole essa ideia: Uma Campanha de Conscientização sobre o Uso 

de Drogas no Contexto de Pandemia”, produzido pela produzidos pela SUBEB, 

por meio da Gerência de Educação m Direitos Humanos e Diversidade, da 

Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade, com apoio da 

SEJUS e CONEN http://www.se.df.gov.br/wp- 

conteudo/uploads/2018/02/drogas_nao_sao_companhia.pdf; 

• Live “O uso indevido de drogas em tempos de coronavírus”, na quinta-feira, 25,  

às 14h30 organizada pela GOE/DISPRE e com a participação de Marina 

Rampazzo - GOE/DISPRE/SUBEB, Paula Ribeiro - CONEN/DF, Jacqueline 

Ferraz da Costa Gerente de Saúde Mental e Preventiva da SUBSAÚDE - 

Secretaria de Economia/DF, Valdson José da Silva - DISER/SUGEP, Aldenora 

Conceição de Macedo - Gerente GDHD/DCDHD/SUBEB, Sandra Bachi - 

GSE/DISAE/SIAE GSEAA/DISPRE/SUBEB, Leonardo Vieira - 

GSEAA/DISPRE/SUBEB e Michelle Confessor - GOE/DISPRE/SUBEB. 
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Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=4Fzvp675S- 

A&feature=youtu.be 

• Cartilha “Uso Indevido de drogas e dependência química para os servidores da 

SEEDF” produzido pela DISER/SUGEP. Disponível link: 

http://www.se.df.gov.br/wp- 

conteudo/uploads/2020/06/consumo_alivio_tensoes.pdf 

• Podcast com perguntas e respostas produzido pela SIAE: Disponível o link: 

https://open.spotify.com/episode/2Xtpupj41YvRJXF3mpjhzY 

• Live: “Ação educativa frente ao uso indevido de drogas: diálogos possíveis 

família eescola”. Evento virtual da Gerência de Orientação Educacional com os 

especialistas Maria Fátima Olivier Sudbrack que atua no PRODEQUI – Programa 

de estudos e atenção às dependências químicas, no Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia Clínia e Cultura PCL/IP/UnB e Consultora Fiocruz/Brasília, e Luiz 

Fernando Severo Marques, médico sanitarista. Trabalha na Secretaria de Saúde do 

DF, no Adolescentro (Centro de ReferÊncia, Pesquisa, Capacitação e Atenção ao 

Adolescente) e no Ambulatório de Assistência Especializada a Pessoas Travestis e 

Transexuais.  

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=MKq8IRYaQN4 
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