
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO - DEDUC

Ofício Circular n.º 49/2019 – DEDUC/SEED              Curitiba, 31 de maio de 2019.

Assunto: Capacitação para Facilitadores de Rodas de Conversa sobre Drogas

Prezado(a) Chefe

A Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  do  Esporte,  em  parceria  com  o
Ministério Público do Paraná/Projeto SEMEAR, Secretaria de Estado da Saúde e
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho realiza a programação “Junho
Paraná Sem Drogas”, em atendimento a Lei nº 19.121/2017.

Essa parceria tem se efetivado nas instituições estaduais de ensino desde o
ano de 2017,  com o objetivo de esclarecer e incentivar a comunidade escolar à
prevenção e ao tratamento de álcool e outras drogas. Para o ano de 2019, serão
realizadas ações divididas em três momentos: 

1°  Momento: Mobilização  sobre  a  Prevenção  ao  Uso  de  Álcool  e  outras
Drogas - leituras pesquisas e debates, via conteúdo curricular, para todas as escolas
interessadas.

2°  Momento: Rodas  de  Conversa  sobre  Drogas  - serão  realizadas  na
semana de 24 a 28 de junho, em 33 escolas, sendo uma de cada NRE, com atuação
de Facilitadores/Pedagogos/as indicados/as, os quais receberão capacitação prévia
para a realização das atividades. 

3° Momento: Avaliação e Projeto de vida  - os estudantes que participarão
das Rodas de Conversa farão a avaliação das ações,  destacando os pontos de
atenção e metodologia utilizada. Desenvolverão Projeto de Vida e a Prevenção ao
uso de álcool e outras, fortalecendo o Protagonismo Juvenil na escola.

A  capacitação  dos/as  pedagogos/as  que  atuarão  como  facilitadores
acontecerá nos dias 17 e 18 de junho de 2019, das 8h30 às 17h30, no Auditório
Mário Lobo, Palácio das Araucárias, em Curitiba/PR. Colocamo-nos à disposição
para eventuais dúvidas.

Atenciosamente

Angela Regina Mercer de Mello Nasser
Chefe do Departamento de Diversidade e Direitos Humanos

De acordo                                   Raph Gomes Alves
Diretor de Educação

Aos Chefes de NRE.
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