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Objetivos
Desenvolver uma proposta educativa em saúde voltada a escolares na temática de
prevenção do uso de drogas. 3.2. Objetivos específicos 1. Identificar os conteúdos que
já vem sendo abordados pelos professores nas atividades escolares na temática das
dependências e das drogas; 3. Listar temáticas relevantes sobre drogas que não vem
sendo discutidas pelos docentes em sala de aula; 4. Construir uma proposta pedagógica
em educação em saúde voltada a prevenção do uso e abuso das drogas entre escolares,
elaborada a partir do próprio grupo; 5. Aplicar a proposta pedagógica de educação em
saúde na escola; 6. Avaliar as ações de educação em saúde desenvolvidas durante o
processo ensino-aprendizagem dos conteúdos sobre drogas: uso abuso e prevenção de
dependências. 7. Formar agentes multiplicadores emergentes da própria instituição,
para atuarem nas escolas abordando a temática das dependências.

Resumo
A presente proposta visa atender as especificações do Edital 2013 para Bolsas de
Iniciação à Extensão – PIBEX – GRANDE – RECIFE, de acordo com a Linha Temática 4 –
Promoção da Saúde, no subtema 4.4.8b Saúde mental: Programas de prevenção ao uso
de drogas lícitas e ilícitas na escola, a ser desenvolvido pelo Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Busca desenvolver uma proposta
educativa em saúde voltada a escolares na temática de prevenção do uso de drogas. As
atividades poderão contar com a participação dos discentes dos cursos de Enfermagem
da UFPE de ambos os campi (CCS e CAV) para isso contará com a participação de
docentes dos dois centros. Poderá ainda acolher alunos dos demais cursos da área de
saúde e afins. As ações serão dirigidas aos escolares alunos de escola pública do
municipio de Camaragibe, Pernambuco. Serão desenvolvidas ações educativas com
interação dos discentes e escolares, com apoio de seus professores, que através da
aplicação de metodologias ativas de ensino. Estes serão preparados para atuar como
agentes multiplicadores de estratégias para prevenção do uso de drogas no ambiente

escolar. As ações extensionistas envolvem: identificação das temáticas relevantes sobre
drogas que não vem sendo discutidas pelos professores em sala de aula, construção de
proposta pedagógica em educação em saúde voltada à prevenção do uso das drogas
entre escolares, implementar a proposta e avaliar os resultados preliminares.

