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1 JUSTIFICATIVA

O uso de drogas tem variado significativamente ao longo do tempo,
adquirindo características próprias conforme a época e o local. Neste
sentido, elas podem se apresentar com características agregantes, religiosas
ou profanas, de proximidade ou distanciamento e de comunhão ou
exclusão.
Falar em uso indevido de drogas na escola é empreender um esforço
no sentido de compreender tal uso de maneira mais ampla possível, como
um

fenômeno

social

complexo,

associado

às

questões

políticas,

econômicas, sociais e culturais que se relacionam com a subjetividade
humana (BUCHER, 1992).
A iniciação no consumo de drogas mostra-se um fator de risco, em
alguns casos. Já entre alunos de primeira a quarta série, é fundamental,
portanto, o reconhecimento da situação local.
O Observatório Brasileiro de Informação sobre Drogas (OBID), numa
pesquisa realizada em 2001, já apontava que no Brasil esta média é de 12,5
anos, o que é preocupante, considerando que o fornecimento de bebidas
alcoólicas a menores é proibido por lei. Além do álcool, os demais usos
também ocorrem em idade precoce, como se observa no quadro abaixo:

Quadro 1: Média de idade do primeiro
Álcool

12,5

Tabaco

12,8

Solvente

13,1

Maconha

13,9

Anfetamínicos

13,4

Ansiolíticos

13,5

Cocaína

14,4

uso de drogas no Brasil
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Em 2004, foi realizado o “V Levantamento Nacional sobre o uso de
Drogas Psicotrópicas entre estudantes do Ensino Fundamental e Médio”, nas
27 capitais brasileiras, atingindo 48.155 estudantes que, em sua maioria,
tinham entre 13 e 15 anos de idade. Este levantamento apresentou dois
resultados que merecem nossa atenção:
• Cerca de 65% dos estudantes afirmaram ter consumido bebidas
alcoólicas pelo menos uma vez na vida, o que significa dizer que mais da
metade dos estudantes ouvidos já haviam experimentado algum tipo de
bebida;
• Cerca de 12% dos estudantes faziam uso freqüente de bebidas, ou
seja, haviam consumido álcool seis ou mais vezes no mês que antecedeu a
pesquisa, o que significa dizer que 10 em cada 100 estudantes podiam ser
incluídos na categoria de usuário abusivo.
O trabalho proposto pela Secretaria de Estado da Educação diz
respeito às ações de PREVENÇÃO, sendo esta compreendida como “tudo
aquilo que possa ser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o
uso indevido, abusivo, dependência e os prejuízos relacionados ao uso
abusivo e indevido do álcool e/ou outras drogas”. Para tanto, é necessário
investir na diversificação do trabalho e em metodologias variadas e
apropriadas, de tal modo que os objetivos básicos sejam:
• Chegar antes das drogas;
• Intervir com ações práticas, buscando minimizar o espaço para o uso
de drogas;
• Aumentar as opções para atender aqueles que estão em risco.
Um programa de prevenção eficiente com adolescentes inclui:
1. Que se leve em conta a dimensão emocional, oferecendo, ao
jovem, opções culturais que permitam canalizar o turbilhão de emoções que
habitam o adolescente, para se contrapor à intensidade das emoções que
a droga propicia (participação em atividades esportivas, desenvolvimento
de expressões artísticas, atividades culturais);
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2. A preocupação social e a necessidade de pertinência do jovem,
abrindo a possibilidade de participação ativa em questões que envolvem a
comunidade da qual a escola faz parte;
3. Oferecer informações verdadeiras e não preconceituosas sobre
drogas, para que o adolescente possa fazer escolhas mais livres;
4. Respeitar a inteligência do jovem, não usando mensagens alarmistas
e deformadas (não tratar, por exemplo, todas as drogas como se
oferecessem o mesmo risco, não confundir o uso eventual de uma
substância psicoativa com o uso habitual e contínuo);
5. Não fazer afirmações sobre as sensações que a droga produz, para
não correr o risco de se desmoralizar diante de adolescentes que possuem
informações diretas que podem contradizer as suas;
6. Abrir um espaço para orientação dos pais de alunos, para que esses
não se sintam tão despreparados e desamparados para lidar com os
desafios da adolescência (Manual de Orientações – CONEN/SC).
Os fatores de risco podem estar presentes em todas as esferas da vida,
desde o próprio indivíduo até os demais espaços de convivência social. A
combinação dos fatores de risco, nestes diversos níveis, pode tornar uma
pessoa mais ou menos vulnerável para fazer uso indevido de drogas.
Por outro lado, se existem fatores de risco, também se podem
identificar fatores de proteção, portanto, os fatores de risco e proteção
devem ser compreendidos na realidade das pessoas envolvidas, pois o que
representa risco para uma pessoa pode representar proteção para outra, ou
seja, um adolescente que convive com usuário de drogas pode decidir por
jamais se aproximar destas, ao passo que outra, em razão desta exposição,
pode achar natural e passar a fazer uso de tais substâncias.
Dentre os diversos fatores de risco e proteção, elencamos aqueles que
dizem respeito à escola:
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Quadro 2: Fatores de risco
DOMÍNIO ESCOLAR
FATORES DE RISCO
FATORES DE PROTEÇÃO
Indefinição, falta de comunicação e
de negociação de normas, regras e
limites.
Incoerência e incongruência entre os
agentes educativos na prática das
normas educativas.
Relações desrespeitosas e falta de
responsabilidade e compromisso entre
os agentes educativos (professores,
diretores, servidores, etc.).
Distanciamento entre a família e a
escola.
Falta de estímulo às práticas das
atividades escolares.
Ausência de expectativas positivas em
relação ao desempenho dos alunos,
tanto no aspecto formativo quanto
informativo do currículo.
Ausência de atividades criativas e
estimulantes que concorram para a
criação de vínculos entre o aluno e a
escola.

Relações preconceituosas para com
os alunos, com a utilização de rótulos
como forma de punição e exclusão.
Ausência de afetividade na relação
professor e aluno.
Relações professor/aluno baseadas no
autoritarismo ou no excesso de
permissividade.
Ausência de afetividade e confiança
no ambiente escolar.
Falta de estímulos e de práticas
educativas relativas ao altruísmo,
cooperação e solidariedade.
Falta de controle quanto à presença
de drogas.
Tolerância com relação ao cigarro,
álcool e/ou outras drogas.

Definição, comunicação e negociação
de normas, regras e limites.
Coerência
e
congruência
entre
professores, diretores e servidores na
aplicação das normas e regras escolares.
Relações de respeito mútuo, compromisso e cooperação entre os agentes
educativos
(professores,
diretores,
servidores, etc.).
Relações amistosas e de cooperação
entre família e escola.
Estímulo à prática das atividades
escolares.
Verbalização das expectativas positivas
com relação ao desempenho dos alunos
em todos os aspectos do currículo.
Promoção de práticas escolares criativas
e
estimulantes,
com
atividades
curriculares e extracurriculares que
concorram para a criação de vínculos
entre o aluno, a escola, os pais e a
comunidade.
Relações abertas, honestas, sem atitudes
negativas, punitivas, preconceituosas ou
excludentes entre professor e aluno.
Fortes vínculos afetivos entre professor e
aluno.
Relações entre professor/aluno baseadas
no respeito mútuo.
Presença de afetividade e confiança no
ambiente escolar.
Estímulo e exercício dos princípios de
altruísmo, cooperação e solidariedade.
Controle da presença de drogas.
Reconhecimento e valorização, por
parte da escola, de normas e leis que
regulam o uso de drogas, com definição
e aplicação efetiva das normas internas
da escola.

Fonte: A Prevenção do Uso de Drogas e a Terapia Comunitária. Brasília: Secretaria Nacional
antidrogas
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Nossa recomendação é

de

que

este

trabalho nunca esteja

desvinculado do projeto educacional. Além de garantir que os alunos
recebam informações corretas e não preconceituosas, o trabalho não pode
deixar de contemplar os aspectos emocionais que envolvem a questão.
Neste sentido, é fundamental a abertura de diferentes canais de
participação dos alunos em múltiplas atividades artísticas e esportivas,
desenvolvidas ou propiciadas pela escola. A escola, enquanto espaço
essencial para formação de cidadãos, deve primar pela troca real de
informações, transformando as reuniões de pais e professores em atividade
produtiva, de acolhimento, oferecendo assistência e cobertura aos pais.

2 OBJETIVOS GERAIS

Incentivar, por meio da linguagem visual e musical, a reflexão sobre a
prevenção ao uso indevido de drogas, afirmando a vida como prioridade
absoluta e a qualidade de vida como um direito a ser escolhido e construído
pelo jovem.
Promover, através da arte da fotografia, música e desenho, o
esclarecimento sobre os problemas relacionados ao uso de substâncias
psicoativas e suas implicações familiares, escolares, sociais e afetivas.

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Unir música e informação para celebrar a vida e prevenir o uso de

drogas;


Reconhecer e valorizar o cartaz como estratégia pedagógica para

promover a reflexão sobre a temática das drogas;


Despertar, através da fotografia, a reflexão sobre o valor e a beleza da

vida, evitando as atitudes que a violentam e a degradam e fortalecendo
aquelas que a promovem e valorizam.
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4 PÚBLICO-ALVO

Alunos do Ensino Fundamental e Médio matriculados nas escolas da
rede pública estadual de Santa Catarina, bem como os demais segmentos
que compõem a comunidade escolar (Entidades Democráticas, pais,
funcionários e professores).

5 METODOLOGIA

Buscando a efetivação dos objetivos propostos, delineamos os
procedimentos metodológicos que a escola deverá observar para garantir
uma ação bem fundamentada e devidamente planejada, com foco na
prevenção:

5.1 Criação da Brigada Antidrogas na escola

Cada escola deverá constituir uma brigada Antidrogas, a ser
identificada como Brigada “Viva sem Drogas”, que ficará responsável por
promover a discussão, o debate e a reflexão sobre as questões relacionadas
ao consumo de drogas.
A Brigada “Viva sem Drogas” será composta por:
- 1 professor (a) de Educação Física;
- 1 representante responsável pela Educação e Prevenção na Escola. Nos
casos em que não há este profissional constituído na escola, dar prioridade
para o professor que já tenha algum trabalho desenvolvido na área de
prevenção ou que tenha interesse nesta temática.
- 1 representante do Grêmio Estudantil;
- 2 alunos de Ensino Médio;
- 2 alunos de 5ª a 8ª série.
Obs: Escola que não possui Grêmio Estudantil: Nos casos das EEF’s a
“BRIGADA” deverá ser composta por alunos do Ensino Fundamental. Nos
casos das EEM’s a “BRIGADA” será composta por alunos do Ensino Médio.
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5.1.1 Atribuições da Brigada “VIVA SEM DROGAS”



Elaborar e implementar o projeto de prevenção ao uso de drogas da

escola;


Promover a discussão do projeto, visando integrar ao texto as

contribuições dos demais segmentos da escola;


Apoiar e valorizar as iniciativas dos diversos segmentos da Escola



Promover a discussão, o debate e a reflexão sobre as questões

relacionadas ao consumo de drogas;


Divulgar e apresentar o projeto de prevenção ao uso de drogas para

a comunidade escolar;


Dar visibilidade ao projeto por intermédio dos meios de comunicação

(todos os tipos de mídia);


Ter atitudes coerentes entre as atividades preventivas e o cotidiano

na sala de aula;


Mobilizar e sensibilizar a comunidade escolar para participar do

projeto;


Elaborar, em conjunto com as Entidades Democráticas e as áreas do

conhecimento, um questionário para realizar o diagnóstico referente ao
consumo de drogas quanto ao conhecimento das expectativas e
necessidades da comunidade, com produção de gráficos;


Buscar e efetivar parcerias;



Articular, sensibilizar e motivar professores e alunos em ações

pertinentes aos concursos de fotografia, cartazes, jingle e projeto de
prevenção ao uso de drogas;


Garantir o cumprimento do cronograma, respeitando todas as

etapas de execução do projeto;


Dar visibilidade à Brigada, fazendo uso das camisetas e bonés,

garantindo a identidade da mesma;


Disponibilizar a comunidade escolar os recursos e equipamentos

necessários, de modo a garantir a eficácia e significância do projeto;


Integrar as ações preventivas ao cotidiano da escola;
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Mobilizar a opinião pública e a comunidade através de encontros,

seminários, palestras, destacando a temática e repercussão no meio
social;


Ampliar e diversificar as oportunidades, oferecendo uma gama

variada de atividades desportivas, recreativas, culturais, científicas e
outros, estimulando a imaginação criadora das crianças, adolescentes e
Jovens;


Participar da comissão, que selecionará os melhores trabalhos da

etapa local;


Colaborar para estabelecer atividades educativas permanentes

dentro e fora da escola;


Promover pesquisas e disponibilizar subsídios pedagógicos (dentre

estes, o material que compõe o kit distribuído pela SED) aos professores,
alunos e Entidades Democráticas, para que estes possam trabalhar a
temática com objetividade, sem medo, de forma leve e interativa.

5.2 Diagnóstico

Trata-se do momento em que a escola reúne as informações acerca de
seu município e de seu bairro, tanto no que se refere ao consumo de drogas
quanto ao conhecimento das expectativas e necessidades da comunidade.
No que diz respeito ao consumo de drogas, estas informações poderão ser
obtidas através de entrevistas, levantamento de dados estatísticos, pesquisa
em sites especializados, etc. e com o apoio das entidades democráticas da
escola.
Várias disciplinas também poderão se envolver para efetivar este
levantamento: matemática na construção de gráficos, estatísticas e tabelas,
geografia na construção de mapas de consumo de drogas, Língua
Portuguesa na elaboração de questionários e entrevistas, etc.
Em relação ao conhecimento das expectativas e necessidades da
escola, várias estratégias poderão ser utilizadas, como reuniões, debates,
questionários que dêem conta de conhecer como a comunidade vê o
10

consumo de drogas em seu bairro, quais suas angústias, preocupações,
curiosidades, dificuldades relacionadas ao consumo de drogas, etc. Este
trabalho deverá ser articulado com as Entidades Democráticas da escola.

5.3 Projeto de prevenção ao uso de droga

A partir do levantamento sobre a realidade da escola e do material
disponibilizado pela Secretaria de Educação, pela campanha “Crack nem
pensar”, bem como outras sugestões de pesquisas descritas nos anexos
deste projeto, a “Brigada Viva sem Drogas” terá subsídios para formular um
projeto que incluirá, conforme formulário padrão no ANEXO V
3.1 - Título
3.2 – Objetivos
3.3 – Grupo de Trabalho
3.4 – Público Alvo
3.5 - Justificativa
3.6 - Metodologia
3.7 – Ações
3.8 – Disciplinas envolvidas
3.9 - Cronograma
3.10 – Recursos;
3.11 - Parcerias
3.12 - Avaliação

5.4 Concursos

Paralelamente, a “Brigada Viva sem Drogas”, em conjunto com as
Entidades Democráticas da Escola, deverá desenvolver as ações pertinentes
aos concursos de fotografia, cartazes, jingle e projeto de prevenção ao uso
de drogas.
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5.4.1 Concurso de Fotografia

O concurso deverá priorizar o tema “VIDA EM FOCO”. Participam do
concurso os alunos do Ensino Médio. As normas definidas pelo Regulamento
do I Concurso Estadual de Fotografia constam no ANEXO II.

5.4.2 Concurso de Jingles

O concurso deverá priorizar o tema “VIVA A VIDA”. Participam do
concurso os alunos do Ensino Fundamental do 5º ao 8º ano. As normas
definidas pelo Regulamento do I Concurso Estadual de Jingles constam no
ANEXO III.

5.4.3 Concurso de Cartazes

O concurso deverá priorizar o tema “AFINAL, O QUE É QUALIDADE DE
VIDA?”. Participam do concurso os alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 4º
ano. As normas definidas pelo regulamento do I Concurso Estadual de
Cartazes constam no ANEXO IV.

5.4.4 Projeto de Prevenção ao Uso deDrogas

O Projeto, já referido no item 3, deverá ser implementado na escola
sob a coordenação da Brigada “Viva sem Drogas” e deverá ter todas as
suas etapas de implementação devidamente registradas. O registro, bem
como o correto preenchimento do Formulário do Projeto de Prevenção ao
uso de Drogas, credencia a escola a participar do concurso que elegerá as
melhores experiências do Estado (Projeto Destaque). O Formulário do Projeto
de Prevenção ao uso de Drogas consta no ANEXO V.
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6 INSTITUIÇÕES APOIADORAS

6.1 Grupo RBS

O Grupo RBS, que já vem desenvolvendo diversas atividades
vinculadas a campanha “Crack nem pensar”, consolida seu apoio no
projeto coordenado pela Secretaria Estadual da Educação “Viva sem
Drogas”.
A proposta é ampliar as ações, haja vista que projetos preventivos que
envolvem questões de interesse social tornam-se mais efetivos se houver
aliança entre as ações do poder público, a sabedoria e o empenho de
cada pessoa, de cada comunidade, de cada instituição, de cada setor.
Assim, o Grupo RBS, como instituição parceira do projeto “VIVA SEM
DROGAS”, viabilizará seu apoio nas seguintes ações:

1) Doação de 15 mil cartilhas e 15 mil adesivos da campanha "Crack nem
Pensar" para integrar o kit que será distribuído às escolas pela SED;

2) Dará visibilidade para o lançamento do projeto da SED em seus veículos
de todo o Estado;

3) O Grupo RBS será divulgará os melhores trabalhos das escolas vencedoras
nos concursos "Jingle” / "Fotografia” / "Cartaz" e também dará visibilidade ao
melhor case geral:

4) Os comunicadores do Grupo RBS poderão fazer parte da comissão
julgadora dos melhores trabalhos, tanto na etapa regional, como na etapa
estadual.
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6.2 SINAPRO (Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina) e
CCSC (Clube de Criação de Santa Catarina)
O Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina
(SINAPRO/SC), Clube de Criação de Santa Catarina (CCSC) também
atuarão como parceiros no Projeto “VIVA SEM DROGAS”, apoiando através
de suporte técnico para que os estudantes possam criar e produzir peças
publicitárias e promocionais resultantes dos concursos de jingle, cartazes e
fotos dentro de padrões mínimos de comunicabilidade.
O SINAPRO/SC, através de suas Diretorias Regionais e agências
associadas, também se propõe a dar o necessário suporte para as gerências
regionais de educação e para as escolas, quando solicitado. Este apoio será
dado através de palestras e orientação quanto à criação, produção e
julgamento dos trabalhos originadas nas escolas e, também, do melhor
projeto.
O Clube de Criação de Santa Catarina dará sua contribuição, quando
solicitado, para que os profissionais associados também contribuam com
suas experiências.
O desejo das agências de propaganda e dos profissionais de criação
de Santa Catarina é o envolvimento e participação de um target precioso:
crianças em curso no Ensino Fundamental, potenciais vítimas do poderoso
tráfico de drogas.
As diretorias regionais do SINAPRO/SC, para conhecimento são: Alto
Vale, Grande Florianópolis, Meio Oeste, Norte, Oeste, Sul e Vale do Itajaí.
Recomenda-se o site www.sinaprosc.com.br para informações mais amplas.
O CCSC tem na sua constituição o propósito da interiorização e a
colaboração em projetos de valorização da vida.
O futuro do país dependerá cada vez mais da consciência,
educação, envolvimento e colaboração entre todos, que possam desdobrar
motivar e estimular movimentos e atitudes generosas de repercussão, no
nosso caso, estadual.
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7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

AÇÃO
Previsão Orçamentária
Elaboração

do

PERÍODO
Julho/09

Projeto

na 10 a 25 de Julho/09

RESPONSÁVEL
GEPLA
GEDUC

GEDUC
Providências

referentes

ao 20 de julho a 14 de GEDUC

material que compõem os kits agosto/09

COLIC

da Brigada e da Escola
Aquisição

de

prêmios

para 17 a 28 de agosto/09

GEDUC
DIAE

escolas e alunos classificados e
definição de parcerias
Divulgação

Projeto, 4 a 11 de setembro/09

do

ASCOM

disponibilizando na página da
SED

e

envio

do

GEDUC

material

pedagógico para as escolas.
Elaboração e implementação 14 de Setembro a 16 Brigada
do Projeto de Prevenção ao de Outubro/09

Antidrogas

uso de drogas na escola.
Concurso de Fotografia, jingle Até 19 de Outubro/09
e

cartazes

–

Entrega

na

Secretaria da escola - ETAPA
LOCAL.
Seleção: ETAPA LOCAL.
Envio

dos

20 a 23 de Outubro/09

trabalhos 26 a 28 de outubro/09

selecionados na etapa local

Brigada “Viva
sem Drogas”
Direção
da
Escola

para a GERED, incluindo o
projeto

de

prevenção

da

escola.
Concurso de Fotografia, jingle 30 de outubro a 6 de GERED
novembro/09
cartazes
e
projeto
de
15

prevenção

da

Escola

–

SELEÇÃO ETAPA REGIONAL.
Envio

dos

selecionados

trabalhos 09

a

13

de GERED

na

etapa novembro/09 (data de

regional para a SED.

postagem limite: 13 de
novembro)

Concurso de Fotografia, jingle 16
cartazes

e

prevenção

projeto
da

a

18

de GEDUC

de novembro/09

Escola

–

SELEÇÃO ETAPA ESTADUAL.
Divulgação dos resultados

20 de novembro/09

GEDUC

Avaliação

A todo tempo

Brigada/GERED
e GEDUC

8 MATERIAL A SER DISTRIBUÍDO

Para as “Brigadas Antidrogas”:
•

Camisetas;

•

Bonés.

Para as escolas:
• Livro “Viver livre das Drogas: conversas com jovens leitores” de Wilson
Kraemer de Paula e Giselle de Souza Paula Pires
• Livro “Viver Livre das Drogas: Tudo o que você precisa saber sobre o
uso de drogas e sua prevenção” de Wilson Kraemer de Paula e Giselle de
Souza Paula Pires.
•

Vídeos, gráficos, audioslides, tira dúvidas, blog, enquetes e vários

outros materiais podem ser acessados pela escola e pela Brigada Viva sem
Drogas através do site: www.clicrbs.com.br/especial/sc/cracknempensar
•

Quinze mil cartilhas e quinze mil adesivos da campanha “Crack nem

Pensar”, doados pelo Grupo RBS, distribuídos às Escolas pela SED.
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9 Recursos Humanos

A operacionalização desta ação dar-se-á por intermédio de
servidores da Secretaria Estadual de Educação, vinculados à:
•

GEPLA – Gerência de Planejamento

•

COLIC – Comissão de Licitação

•

ASCOM – Assessoria de Imprensa e Comunicação

•

GERED’s – Gerências Regionais de Educação

•

ESCOLAS da Rede Estadual de Ensino
À DIAE/GEDUC cabe a responsabilidade de articular e coordenar

todas as etapas do projeto.

__________________________________
Elizete Aparecida Ouriques
Gerente de Valorização do Educando
__________________________________
Rogéria Rebello Diegoli
Diretora de Apoio ao Estudante
__________________________________
Arnóbio José Marques
Diretor de Administração Financeira

__________________________________
Nelson Castelo Branco Nappi
Gerente de Planejamento e Avaliação
__________________________________
Paulo Roberto Bauer
Secretário de Estado da Educação
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ANEXO I – SUGESTÕES DE SUBSÍDIOS PEDAGÓGICOS
Leituras recomendadas
•

O Vencedor.
Frei Betto. Ática, 2000.

•

Depois Daquela Viagem.
Valéria Piassa Polizzi. Editora: Ática, 2003.

•

Liberdade é poder decidir.
Maria de Lurdes Zemel, FTD, 2000.

•

Conversando sobre drogas.
Ronaldo Ribeiro Jacobina, Antônio Nery Filho, Salvador: Edufa, 1999.

•

Drogas - mitos e verdades.
Beatriz Carlini Cotrim. São Paulo: Ática, 1998.

•

Drogas Prevenção e Tratamento - O que você queria saber sobre drogas
e não tinha a quem perguntar.
DP Maluf, Takey EH, Humberg LV, Meyer M, Laranjo THM. São Paulo: Cia
Editora, 2002.

•

Guia para Família: cuidando da pessoa com problemas relacionados
com álcool e outras drogas.
Organizadoras: Anita Taub, Paola Bruno de Araújo Andreoli. São Paulo:
Editora Atheneu, 2004.

•

Doces Venenos: Conversas e desconversas sobre drogas.
Lídia Rosenberg Aratangy. São Paulo: olho D’ Água, 1991.

•

Quem não tem problema com droga?
Jitman Vibranovski, Paulo Antunes. Rio de Janeiro: Mileto, 2004.

•

Livreto Informativo sobre Drogas Psicotrópicas.
CEBRID/SENAD. Brasília. 2004.

•

123 Respostas Sobre Drogas – Coleção Diálogo na Sala de Aula
Içami Tiba. São Paulo: Editora Scipione. 2003

•

Pais e Filhos – Companheiros de Viagem
Roberto Shinyashiki. São Paulo: Gente, 1998.

•

Anjos Caídos – Como prevenir e eliminar as drogas na vida do
adolescente
Içami Tiba - São Paulo: Editora Scipione. 1999
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•

Cartilhas Educativas sobre Drogas
disponível no site www.senad.gov.br - menu: publicações
Série: Por Dentro do Assunto 2007

Filmes
• A corrente do bem, 2000.
Direção: Mini Leder
• Diário de um adolescente, 1995.
Direção: Scott Kalvert
• 28 dias, 2000.
Direção: Betty Thomas
• Quando Um Homem Ama Uma Mulher, 1994.
Direção: Luis Mandoki
• Por volta da meia noite, 1986.
Direção: Bertrand Tavernier
• Cazuza - O Tempo Não Pára, 2004.
Direção: Sandra Werneck e Walter Carvalho
• Todos os Corações do Mundo, 1995.
Direção: Murillo Salles
• Despedida em Las Vegas, 1996.
Direção: Mike Figgis
• Traffic, 2000.
Direção: Steven Soderbergh
• O Informante, 1999.
Direção: Michael Mann

Sites
• Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD – www.senad.gov.br
• Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID –
www.obid.senad.gov.br
• Coordenação Nacional de DST`s e AIDS – www.aids.gov.br
• Programa Álcool e Drogas (PAD) do Hospital Israelita Albert Einstein –
www.einstein.br/alcooledrogas
Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas (UNIAD) – www.uniad.org.br
• Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) –
www.cebrid.epm.br
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• Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas (GREA) www.grea.org.br
• Associação Brasileira de Estudos de Álcool e outras Drogas (ABEAD) www.abead.com.br
• Associação
Brasileira
de
Redutores
de
Danos
(Aborda)
–
www.aborda.org.br
• Instituto Nacional do Câncer – INCA – www.inca.org.br
• Alcoólicos Anônimos – www.alcoolicosanonimos.org.br
• Narcóticos Anônimos Central – www.na.org.br
•
Instituto de Medicina Social e de Criminologia - IMESC
www.imesc.sp.gov.br
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ANEXO II - REGULAMENTO DO I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
PROJETO “Viva sem Drogas”
CAPÍTULO I - DO OBJETO
Art. 1º - A Secretaria Estadual de Educação, com a finalidade de incentivar a
reflexão sobre a prevenção ao uso indevido de drogas por meio da
linguagem visual, lança o I Concurso Estadual de Fotografia.

CAPÍTULO II – DO TEMA
Art. 2º - As fotografias devem abordar o tema “VIDA EM FOCO”, e estar
articulados com o Projeto “VIVA SEM DROGAS”, o qual este concurso é parte
integrante.

CAPÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO
Art. 3º - Os participantes devem ser estudantes do ensino médio da Rede
Pública Estadual de Santa Catarina.
Parágrafo Único: As escolas deverão garantir a participação dos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais incluídos na rede regular de ensino.

CAPÍTULO IV - DAS ESPECIFICAÇÕES
Art. 4º - As fotografias devem apresentar as seguintes especificações:
I - Ser revelada em papel fotográfico;
II - Tamanho: padrão 20x25 cm ou 20x30 cm, com ou sem margem;
III – Resolução mínima de 2 megapixel no caso de captura digital.

Art. 5º - A fotografia deverá ser inédita, não podendo ser cópia ou
adaptação de fotos já existentes.

Art. 6º - A fotografia não deve ser dobrada ou enviada com clipes ou
grampos.

Art. 7º - A fotografia pode ser colorida ou em preto e branco.
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CAPÍTULO V – DA INSCRIÇÃO
Art. 8° - A inscrição será efetivada na secretaria da escola em que o/a
estudante está matriculado/a mediante:
I - Ficha de Inscrição corretamente preenchida;
II - Termo de cessão de direitos autorais e de uso da fotografia à Secretaria
Estadual de Educação – SED;
III – Fotografia dentro das especificações expressas no Art. 4º.

Art. 9º - O/A estudante deverá escrever, no verso da fotografia, apenas as
seguintes informações:
I – O título da fotografia;
II – As iniciais do nome do/a estudante e o número de sua matrícula no
Sistema SERIE;
III – A série que estuda;
IV - O nome da Escola.

Art. 10º – Cada aluno/a poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho, sob pena
de desclassificação.
§ 3º Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos requisitos deste
regulamento.

Art. 11º - As fichas de inscrição, regulamento e termo de cessão de direitos
autorais e de uso da fotografia à SED estarão disponíveis:
I – Nas secretarias das escolas estaduais;
II – Nas GERED’s;
III - No portal da Secretaria Estadual de Educação (www.sed.sc.gov.br)

Art. 12º - As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou
inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de
triagem.
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Parágrafo único: Sendo o fotografado menor de 18 anos, deverá conter
autorização preenchida e assinada pelo responsável legal.

Art. 13º - A SED não se responsabiliza pelos trabalhos que forem danificados
durante o transporte.
Parágrafo único. As fotografias danificadas que não permitirem a avaliação
da comissão julgadora serão previamente desclassificadas, durante o
processo de triagem.

CAPÍTULO VI – DAS ETAPAS E DOS PRAZOS:
Art. 14º – A seleção ocorrerá em três etapas: ETAPA LOCAL, REGIONAL E
ETAPA ESTADUAL, obedecendo aos seguintes prazos:
I – Etapa local, com recebimento na secretaria da escola até o dia 19 de
outubro de 2009
II – Etapa Regional com protocolo de recebimento na GERED até dia 28 de
outubro de 2009.
III – Etapa Estadual com protocolo de recebimento até dia 11 de novembro
de 2009.
§ 2º Não serão aceitas as inscrições que forem enviadas após a data válida
para a inscrição (Art. 14), estampada pelo serviço de postagem e de
protocolo da GERED e SED.

CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO E DA SELEÇÃO:
Art. 15º - A avaliação das fotografias será feita por uma comissão julgadora
formada:
I – Pela Brigada “Viva sem Drogas”, em âmbito local;
II – Pela GERED, em âmbito regional;
III - Pela SED, no âmbito estadual.
§ As comissões local, regional e estadual poderão nomear profissionais
especializados (sugestão: profissionais do grupo RBS e SINAPRO) para compor
a comissão julgadora, desde que tal nomeação não implique em ônus para
esta Secretaria.
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Art. 16º - A comissão julgadora avaliará os trabalhos e elegerá os melhores,
conforme os seguintes critérios de avaliação:
I - Consonância com o tema definido no Art. 2º;
II - Criatividade;
III – Originalidade
IV - Estética;
V - Qualidade fotográfica (técnica);
VI - Relevância da mensagem de prevenção.
VII – Qualidade informativa;
Parágrafo único. Para a avaliação e eleição das melhores Fotografias em
âmbito estadual será considerada, além dos critérios já definidos (Art. 16), a
representatividade de todas as regiões do estado.

CAPÍTULO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
Art. 17º - Serão desclassificados os trabalhos que:
I - Apresentarem rasuras ou defeitos;
II – Utilizarem logomarcas governamentais;
III – Utilizarem imagens registradas;
IV – Utilizarem imagens de fotos que já tenham sido publicadas e/ou
premiadas em outros concursos.
V - Utilizarem imagens de natureza apelativa (caveiras, caixões, cemitérios,
pessoas fazendo uso de drogas, armas) e/ou imagens violentas e
preconceituosas;
VI – Apresentarem textos (identificação, data, entre outros) inseridos
digitalmente e/ou manualmente;
VII – Forem apresentados em mídia eletrônica;
VIII – Forem apresentados fora do prazo de postagem definida no Art. 14.
IX - Não chegarem em tempo hábil na GERED para a etapa regional ou na
SED para etapa estadual.
X – Não contiverem em anexo o termo de cessão de direitos autorais e de
uso da fotografia à Secretaria Estadual de Educação – SED
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XI- Sendo o fotografado menor de 18 anos, não contiver em anexo a
autorização preenchida e assinada pelo responsável legal.

CAPÍTULO IX - DOS RESULTADOS
Art. 18º - A GERED e a SED publicarão os resultados:
I - através de correio eletrônico no âmbito regional;
II – através de correio eletrônico e do portal da SED quando se tratar do
resultado estadual;

Art. 19º - Os resultados no âmbito regional serão disponíveis a partir do dia 08
de novembro de 2009 e no âmbito estadual estarão disponíveis a partir do
dia 20 de novembro de 2009.

Art. 20º - Os resultados por intermédio de ofício ou telefone serão
comunicados

apenas

aos

vencedores

deste

concurso

e/ou

seus

responsáveis legais.

Art. 21º - Os vencedores do concurso deverão enviar à SED o negativo do
trabalho premiado ou o arquivo em mídia eletrônica no caso de fotografia
digital.

CAPÍTULO X - DA PREMIAÇÃO
Art. 22º - A solenidade de entrega dos prêmios será realizada em
Florianópolis, em local e data a serem estabelecidos pela SED.
Art. 23º - Serão premiados os dois melhores trabalhos da etapa estadual;
§ 1º Será conferido aos dois melhores trabalhos o seguinte prêmio: 1 Câmera
fotográfica Digital para cada um dos selecionados.

Art. 24º - A GERED custeará as despesas relativas ao deslocamento a
Florianópolis, bem como para um acompanhante (pai, mãe ou responsável
legal), no caso dos vencedores serem menores de idade.
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CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25º - O ato de inscrição neste concurso corresponde ao envio da
Fotografia e implica a total aceitação de todos os itens deste regulamento e
a cessão de uso e dos direitos autorais dos trabalhos a SED, sem qualquer
tipo de ônus.

Art. 26º - A Secretaria Estadual de Educação reserva-se o direito de
publicação e divulgação das fotografias, bem como a cessão de uso dos
trabalhos a terceiros, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de
notificação aos participantes vencedores, assegurada a divulgação da
autoria e o reconhecimento dos devidos créditos, na forma do Art. 29 e seus
incisos c/c Art. 79, § 1º e 2º ambos da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
§ 1º A cessão total ou parcial dos direitos do autor sobre os trabalhos
mencionados neste regulamento fica desde já autorizada, com amparo do
Art. 50 da Lei 9.610/98.
§ 2º O objeto da presente cessão são todas as fotografias concorrentes aos
prêmios do I Concurso Estadual de Fotografia, independentemente da
classificação obtida.
§ 3º O exercício do direito do cessionário, SED, far-se-á em todo território
nacional.
§ 4º As cessões de uso das fotografias dos participantes serão gratuitas,
tendo em vista o objetivo do concurso.

Art. 27º Os vencedores do concurso deverão assinar termo de cessão de
direitos autorais e de uso da fotografia à SED.
Parágrafo único: No caso dos vencedores menores de idade, o termo de
cessão de Direitos Autorais e de uso da fotografia deverá ser assinado pelo
responsável legal.
Art. 28º - Os participantes declaram que os trabalhos inscritos no I Concurso
Estadual de Fotografia não infringem direitos de terceiros, não incorrem em
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plágio com reprodução total ou parcial, responsabilizando-se, na esfera cível
e penal, pelo descumprimento das normas constantes deste regulamento.

Art. 29º - Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos por Comissão
designada pela Secretaria Estadual de Educação.

Art. 30º - Os trabalhos enviados não serão devolvidos.

Art. 31º – Os trabalhos dos vencedores e dos não vencedores serão
encaminhados para a
Gerência Regional de Educação respectiva.

Art. 32º - Das decisões da comissão julgadora estadual não caberão
recursos.

Florianópolis, 03 de setembro de 2009.
Paulo Roberto Bauer
Secretário de Educação
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ANEXO III - REGULAMENTO DO I CONCURSO ESTADUAL DE JINGLE – PROJETO
“VIVA SEM DROGAS”
CAPÍTULO I - DO OBJETO
Art. 1º - A Secretaria Estadual de Educação – SED, com a finalidade de
estimular, através da linguagem musical, a reflexão sobre a prevenção ao
uso indevido de drogas, estabelece as normas para realização e para
participação no I Concurso Estadual de Jingle.

CAPÍTULO II – DO TEMA
Art. 2º - Os Jingles devem abordar o tema “VIVA A VIDA” e estar articulados
com o Projeto “VIVA SEM DROGAS”, o qual este concurso é parte integrante.

CAPÍTULO III – DA PARTICIPAÇÃO:
Art. 3º - Os participantes devem ser alunos matriculados do 5º ao 8 º ano da
rede pública do estado de Santa Catarina.
Parágrafo Único: As escolas deverão garantir a participação dos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais incluídos na rede regular de ensino.

CAPÍTULO IV - DAS CATEGORIAS
Art. 4º - Os participantes deverão concorrer nas seguintes categorias:
I – Individual;
II – Produção Coletiva;
Art. 5º - O/A estudante poderá inscrever-se na categoria individual e na
categoria coletiva, não podendo, no entanto, ultrapassar duas inscrições.

CAPÍTULO V - DAS ESPECIFICAÇÕES DO JINGLE
Art. 6º - O Jingle deve apresentar as seguintes especificações:
I - Deve ter de 25 a 30 segundos exatos;
II – Deve ser apresentado em mídia CD;
III - Cada CD deverá conter uma inserção do Jingle e um arquivo de texto
com a letra da música;
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IV - O participante, ou turma, deve enviar, junto com o CD concorrente, a
letra do Jingle impressa;
V - Deve ser inédito e a letra deve estar em língua portuguesa.
VI - Não é permitido plágio e/ou paródia.
VII - A SED e a GERED estão eximidas de quaisquer ônus relativos à
responsabilidade por plágio ou quaisquer argüições relativas à autoria do
Jingle inscrito, devendo seus autores responderem, penal e civilmente, pelas
irregularidades apresentadas.

CAPÍTULO VI – DA INSCRIÇÃO
Art. 7º - A inscrição será efetivada na secretaria da escola em que o/a
estudante está matriculado/a mediante:
I - Ficha de Inscrição corretamente preenchida;
II - Termo de cessão de direitos autorais e de uso do jingle à Secretaria
Estadual de Educação – SED;
III - CD contendo o Jingle;
Art. 8º - No caso do Jingle produzido por uma turma, a ficha de inscrição a
ser preenchida será a FICHA DE INSCRIÇÃO COLETIVA e no caso da
produção individual será a FICHA DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL, ambas anexos
deste regulamento.
I – A ficha de inscrição deverá ser corretamente preenchida, sob pena de
desclassificação.
II - Os Jingles deverão ser encaminhados, juntamente com a ficha de
inscrição e com a letra da música impressa, para a GERED a qual sua escola
pertence.
Art. 9º - O participante deverá escrever no CD apenas as seguintes
informações:
I – O título da música;
II – O nome da escola e a GERED a qual pertence;
Art. 10º - A GERED se responsabilizará pelo envio do jingle selecionado em
âmbito regional para a participação da etapa estadual dentro do prazo
estabelecido por este regulamento.
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Art. 11º - As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou
inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de
triagem.
Art. 12 - As fichas de inscrição individual e coletiva estarão disponíveis:
I – Nas secretarias das escolas estaduais;
II – Nas GERED’s;
III - No portal da Secretaria Estadual de Educação (www.sed.sc.gov.br)
Art. 13 - A SED não se responsabiliza pelos trabalhos que forem danificados
durante o transporte.
Parágrafo único. Os Jingles enviados em CD defeituoso ou com erro na
gravação, que não permitam a avaliação da comissão julgadora, serão
previamente desclassificados, durante o processo de triagem.

CAPÍTULO VII – DAS ETAPAS E DOS PRAZOS:
Art. 14 – A seleção ocorrerá em três etapas: ETAPA LOCAL, REGIONAL E
ETAPA ESTADUAL, obedecendo os seguintes prazos:
I – Etapa local, com recebimento na secretaria da escola até o dia 19 de
outubro de 2009
II – Etapa Regional com protocolo de recebimento na GERED até dia 28 de
outubro de 2009.
III – Etapa Estadual com protocolo de recebimento até dia 11 de novembro
de 2009.
§ 2º Não serão aceitas as inscrições que forem enviadas após a data válida
para a inscrição (Art. 12), estampada pelo serviço de postagem e de
protocolo da GERED e SED.

CAPÍTULO VIII - DA AVALIAÇÃO
Art. 15º - A avaliação dos cartazes será feita por uma comissão julgadora
formada:
I – Pela Brigada “Viva sem Drogas”, em âmbito local;
II – Pela GERED, em âmbito regional;
III - Pela SED, no âmbito estadual.
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§ As comissões local, regional e estadual poderão nomear profissionais
especializados (sugestão: profissionais da RBS e SINAPRO) para compor a
comissão julgadora, desde que tal nomeação não implique em ônus para
esta Secretaria.
Art. 16 - As comissões julgadoras, regional e estadual, avaliarão os trabalhos
e elegerão os melhores nas Categorias Individual e Produção Coletiva,
conforme os seguintes critérios de avaliação:
I – Criatividade;
II – Originalidade;
III - Relevância da mensagem de prevenção;
IV - Coerência/Adequação com o tema definido no Art 2º e com o Projeto
“VIVA SEM DROGAS”
V - Qualidade técnica sonora;
VI – Qualidade informativa;
VII - Grau de assimilação da letra;
VIII - Grau de assimilação da música.
Parágrafo único. Para a avaliação e eleição dos melhores Jingles será
considerada, além dos critérios já definidos (Art. 16), a representatividade
das regiões do Estado.

CAPÍTULO IX - DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
Art. 17 - Serão desclassificados os trabalhos que:
I - Apresentarem defeitos (no CD ou na gravação);
II – Fizerem referência a símbolos nacionais (hino);
III – Utilizarem marcas registradas ou governamentais;
IV – Utilizarem Jingles vencedores de concursos anteriores;
V - Utilizarem mensagens de natureza apelativa e/ou preconceituosas;
VI – Forem identificados como plágio ou paródia;
VII – Não atendam ao intervalo de tempo estabelecido no Art. 6º, inciso I
deste regulamento;
VIII - Não forem apresentados em mídia CD;
IX – Forem apresentados fora do prazo de postagem definido no Art. 14;
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X – Não contiverem em anexo o termo de cessão de direitos autorais e de
uso do jingle à Secretaria Estadual de Educação – SED;

CAPÍTULO X - DOS RESULTADOS
Art. 18 - A GERED e a SED publicarão os resultados:
I - através de correio eletrônico no âmbito regional;
II – através de correio eletrônico e do portal da SED quando se tratar do
resultado estadual;
Art. 19 - Os resultados no âmbito regional estarão disponíveis a partir do dia
08 de novembro de 2009 e no âmbito estadual a partir do dia 20 de
novembro de 2009.
Art. 20 - Os resultados através de ofício ou telefone serão comunicados
apenas aos vencedores deste concurso e/ou seus responsáveis legais.

CAPÍTULO XI - DA PREMIAÇÃO
Art. 21 - A solenidade de entrega dos prêmios será realizada em Florianópolis,
em local e data a serem estabelecidos pela SED.
Art. 22 - Serão premiados os dois melhores trabalhos da etapa estadual.
§ 1º Será conferido aos selecionados o prêmio de um aparelho de som
portátil.
Art. 23 - A GERED custeará as despesas relativas ao deslocamento a
Florianópolis, bem como para um acompanhante (pai, mãe ou responsável
legal), no caso dos selecionados serem menores de idade.
Parágrafo único. No caso dos Jingles produzidos por uma turma, as despesas
relativas ao deslocamento a Florianópolis, hospedagem e alimentação serão
concedidas apenas para um representante do grupo.

CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24 - O ato de inscrição neste concurso corresponde ao envio do Jingle
implica a total aceitação de todos os itens deste regulamento e a cessão de
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uso e dos direitos autorais dos trabalhos para a GERED e SED, sem qualquer
tipo de ônus.
Art. 25 - A Secretaria Estadual de Educação reserva-se o direito de
divulgação dos Jingles, bem como a cessão de uso dos trabalhos a terceiros,
sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de notificação aos
participantes, assegurada a divulgação da autoria e o reconhecimento dos
devidos créditos na forma do Art.. 26 e seus incisos da Lei 9.610/98 (Lei de
Direitos Autorais).
§ 1º A cessão total ou parcial dos direitos do autor sobre os trabalhos
mencionados neste regulamento fica desde já autorizada, com amparo do
Art. 50 da Lei 9.610/98.
§ 2º O objeto da presente cessão são todos os Jingles concorrentes aos
prêmios do I Concurso Estadual de Jingles, independentemente da
classificação obtida.
§ 3º O exercício do direito do cessionário, SED, far-se-á em todo território
nacional.
§ 4º As cessões de uso dos Jingles dos participantes serão gratuitos, tendo em
vista o objetivo do concurso.
Art. 27 - Os vencedores do concurso deverão assinar termo de cessão de
direitos autorais e de uso dos Jingles à GERED e SED.
Parágrafo único. No caso dos vencedores menores de idade, o termo de
cessão de Direitos Autorais e de uso dos Jingles deverá ser assinado pelo
responsável legal.
Art. 28 - Os participantes declaram que os trabalhos inscritos no I Concurso
Estadual de Jingle não infringem direitos de terceiros, não incorrem em
plágio com reprodução total ou parcial, responsabilizando-se, na esfera cível
e penal, pelo descumprimento das normas constantes deste regulamento.
Art. 29 - Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos por Comissão
designada pela SED.
Art. 30 - Os trabalhos enviados não serão devolvidos.
Art. 31 – Os trabalhos dos vencedores e dos não vencedores serão
encaminhados para a GERED respectiva.
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Art. 32 - Das decisões da comissão julgadora não caberão recursos.
Florianópolis, 03 de setembro de 2009.
Paulo Roberto Bauer
Secretário de Educação

36

ANEXO IV – REGULAMENTO DO I CONCURSO ESTADUAL DE CARTAZES –
PROJETO “Viva sem Drogas”
CAPÍTULO I - DO OBJETO
Art. 1º - A Secretaria Estadual de Educação, com a finalidade de incentivar a
reflexão e a discussão sobre a questão das drogas no ambiente escolar,
estabelece as normas para realização e participação no I Concurso Estadual
de Cartazes.

CAPÍTULO II – DO TEMA
Art. 2º - Os cartazes deverão abordar o tema “AFINAL, O QUE É QUALIDADE
DE VIDA?”

CAPÍTULO IV - DA PARTICIPAÇÃO
Art. 3º - Os participantes devem ser alunos matriculados no 5º ao 8 º ano/série
da rede pública do estado de Santa Catarina.
Parágrafo Único: As escolas deverão garantir a participação dos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais incluídos na rede regular de ensino.
Art. 4º - Cada escola só poderá enviar um trabalho, sob pena de
desclassificação.
Art. 5º - O trabalho deverá ser produzido por apenas um aluno, que deverá
estar matriculado regularmente no ano/série em que estiver concorrendo.

CAPÍTULO VI - DAS ESPECIFICAÇÕES
Art. 6º - Os cartazes deverão ser produzidos em cartolina ou papel cartão no
tamanho 66 x 50 cm.
Parágrafo único. A cartolina ou papel cartão deverá ser, preferencialmente,
branca.

CAPÍTULO V - DA INSCRIÇÃO
Art. 7° - A inscrição será efetivada na secretaria da escola em que o/a
estudante está matriculado/a mediante:
I - Ficha de Inscrição corretamente preenchida;
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II - Termo de cessão de direitos autorais e de uso do cartaz à Secretaria
Estadual de Educação – SED;
III – Cartaz dentro das especificações expressas no Art. 6º.
Art. 8º - O/A estudante deverá escrever, no verso do cartaz, apenas as
seguintes informações:
I – As iniciais do nome do/a estudante e o número de sua matrícula no
Sistema SERIE;
II – A série que estuda;
III- O nome da Escola.
Art. 9º – Cada aluno/a poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho, sob pena
de desclassificação.
Parágrafo Único: Não serão aceitas as inscrições que não atendam aos
requisitos deste regulamento.
Art. 10º - As fichas de inscrição, regulamento e termo de cessão de direitos
autorais e de uso do cartaz à SED estarão disponíveis:
I – Nas secretarias das escolas estaduais;
II – Nas GERED’s;
III - No portal da Secretaria Estadual de Educação (www.sed.sc.gov.br)
Art. 11º - As inscrições que apresentarem dados incorretos, incompletos ou
inverídicos serão automaticamente desclassificadas, durante o processo de
triagem.
Art. 12º - A SED não se responsabiliza pelos trabalhos que forem danificados
durante o transporte.
Parágrafo único. Os cartazes danificados que não permitirem a avaliação da
comissão julgadora serão previamente desclassificadas, durante o processo
de triagem.

CAPÍTULO VI – DAS ETAPAS E DOS PRAZOS:
Art. 13º – A seleção ocorrerá em três etapas: ETAPA LOCAL, REGIONAL E
ETAPA ESTADUAL, obedecendo aos seguintes prazos:
I – Etapa local, com recebimento na secretaria da escola até o dia 19 de
outubro de 2009.
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II – Etapa Regional com protocolo de recebimento até dia 28 de outubro de
2009.
III – Etapa Estadual com protocolo de recebimento até dia 11 de novembro
de 2009.
Parágrafo Único: Não serão aceitas as inscrições que forem enviadas após a
data válida para a inscrição (Art. 13º), estampada pelo serviço de postagem
e de protocolo da GERED e SED.

CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO
Art. 14º - A avaliação dos cartazes será feita por uma comissão julgadora
formada:
I – Pela Brigada “Viva sem Drogas”, em âmbito local;
II – Pela GERED, em âmbito regional;
III - Pela SED, no âmbito estadual.
§ As comissões local, regional e estadual poderão nomear profissionais
especializados (sugestão: profissionais do grupo RBS e SINAPRO) para compor
a comissão julgadora, desde que tal nomeação não implique em ônus para
esta Secretaria.
Art. 15º - A comissão julgadora avaliará os trabalhos e elegerá os melhores,
conforme os seguintes critérios de avaliação:
I - Criatividade e originalidade do trabalho;
II - Impacto visual;
III - Consonância com o tema definido no Art.2º e com o Projeto Viva sem
Drogas da Secretaria Estadual de Educação - SED;
IV - Coerência entre produção do trabalho e a faixa etária do(a) aluno(a);
V - Expressão da cultura local;
VI - Boa apresentação.
Parágrafo único. Para a avaliação e eleição dos melhores cartazes será
considerada, além dos critérios já definidos (Art. 15º), a representatividade
de todas as regiões do estado.
Art. 16º - Serão desclassificados cartazes que:
I - Apresentarem rasuras ou defeitos;
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II – Reproduzirem os símbolos nacionais (bandeira, selo, armas);
III – Reproduzirem logomarcas governamentais;
IV – Utilizarem imagens registradas;
V – Utilizarem imagens de cartazes de concursos anteriores;
VI - Utilizarem desenhos de natureza apelativa (caveiras, caixões, cemitérios,
pessoas fazendo uso de drogas, armas) e/ou imagens violentas;
VII – Apresentarem colagens de materiais diversos, como por exemplo,
babados, impressos, recortes, etc.;
VIII - Apresentarem carimbos e outros elementos que não façam parte dos
traços do aluno;
IX - Contenham nomes, menções a empresas, instituições e projetos
existentes;
X – Apresentarem qualquer tipo de identificação do concorrente na frente
da cartolina;
XI – Forem apresentados fora do prazo de postagem definida no Art 13º;
XII - Não chegarem a tempo hábil na SED para o julgamento.
Parágrafo único. Cada escola poderá enviar apenas um trabalho por
categoria. O envio de mais de um trabalho para a mesma categoria
resultará na desclassificação de todos os alunos concorrentes nessa
categoria.

CAPÍTULO VIII - DOS RESULTADOS
Art. 17º - A GERED e a SED publicarão os resultados:
I - através de correio eletrônico no âmbito regional;
II – através de correio eletrônico e do portal da SED quando se tratar do
resultado estadual;
Art. 18º - Os resultados no âmbito regional estarão disponíveis a partir do dia 8
de novembro de 2009 e no âmbito estadual a partir do dia 20 de novembro
de 2009.
Art. 19º - Os resultados por intermédio de ofício ou telefone serão
comunicados

apenas

aos

vencedores

deste

concurso

e/ou

seus

responsáveis legais.
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Art. 20º - Os vencedores do concurso deverão enviar à SED o negativo do
trabalho premiado ou o arquivo em mídia eletrônica no caso de fotografia
digital.

CAPÍTULO IX - DA PREMIAÇÃO
Art. 21 - A solenidade de entrega dos prêmios será realizada em Florianópolis
em local e data a serem estabelecidos pela SED.
Art. 22º - Serão premiados os dois melhores trabalhos da etapa estadual;
§ 1º Será conferido o prêmio de 1 Playstation para cada um dos
classificados.
Art. 23º - A GERED custeará as despesas relativas ao deslocamento a
Florianópolis, bem como para um acompanhante (pai, mãe ou responsável
legal), no caso dos vencedores serem menores de idade.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24º - O ato de inscrição neste concurso corresponde ao envio do cartaz
e implica a total aceitação de todos os itens deste regulamento e a cessão
de uso e dos direitos autorais dos trabalhos a SED, sem qualquer tipo de ônus.
Art. 25º - A Secretaria Estadual de Educação reserva-se o direito de
publicação e divulgação dos cartazes, bem como a cessão de uso dos
trabalhos a terceiros, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de
notificação aos participantes vencedores, assegurada a divulgação da
autoria e o reconhecimento dos devidos créditos, na forma do Art. 29 e seus
incisos c/c Art. 79, § 1º e 2º ambos da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
§ 1º A cessão total ou parcial dos direitos do autor sobre os trabalhos
mencionados neste regulamento fica desde já autorizada, com amparo do
Art. 50 da Lei 9.610/98.
§ 2º O objeto da presente cessão são todos os cartazes concorrentes aos
prêmios do I Concurso Estadual de Cartazes, independentemente da
classificação obtida.
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§ 3º O exercício do direito do cessionário, SED, far-se-á em todo território
nacional.
§ 4º As cessões de uso dos cartazes dos participantes serão gratuitas, tendo
em vista o objetivo do concurso.
Art. 26º - Os vencedores do concurso deverão assinar termo de cessão de
direitos autorais e de uso do cartaz à SED.
Parágrafo único. No caso dos vencedores menores de idade, o termo de
cessão de Direitos Autorais e de uso do cartaz deverá ser assinado pelo
responsável legal.
Art. 27º - Os participantes declaram que os trabalhos inscritos no I Concurso
Estadual de Cartaz não infringem direitos de terceiros, não incorrem em
plágio com reprodução total ou parcial, responsabilizando-se, na esfera cível
e penal, pelo descumprimento das normas constantes deste regulamento.
Art. 28º - Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos por Comissão
designada pela Secretaria Estadual de Educação.
Art. 29º - Os trabalhos enviados não serão devolvidos.
Art. 30º – Os trabalhos dos vencedores e dos não vencedores serão
encaminhados para a
Gerência Regional de Educação respectiva.
Art. 31º - Das decisões da comissão julgadora estadual não caberão
recursos.

Florianópolis, 03 de setembro de 2009.
Paulo Roberto Bauer
Secretário de Estado da Educação
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ANEXO V - FORMULÁRIO DO PROJETO DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS
(ESCOLA)
Conforme definido no item 3 das Diretrizes do projeto referência “VIVA SEM
DROGAS”, cada escola deverá desenvolver um projeto, que será
implementado sob a coordenação da referida BRIGADA. O projeto deverá
ter todas as suas etapas de implementação devidamente registradas. As
escolas participantes deverão encaminhar seus projetos juntamente com os
trabalhos vencedores de cada categoria para as suas respectivas GERED’s
até dia 28 de outubro de 2009. Os trabalhos enviados após esta data serão
desclassificados.
PREMIAÇÃO:
Será premiado o melhor trabalho da etapa estadual;
Será conferido ao melhor projeto o seguinte prêmio: 1 filmadora para a
escola (Projeto Destaque)
DADOS DA ESCOLA
ESCOLA:
DIRETOR(a):
ENDEREÇO:
TELEFONE DA ESCOLA:
E-MAIL DO DIRETOR(a)

E-MAIL DA ESCOLA:

DADOS SOBRE A REALIZAÇÃO DOS CONCURSOS DE FOTOGRAFIA, JINGLES E
CARTAZES
Número total de professores envolvidos nos concursos
Total de ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA e
INSCRITOS em cada concurso
ENSINO MÉDIO
5º A 8º SÉRIE
1º A 4º SÉRIE
Matriculados

Inscritos
no
concurso
de
fotografia

Matriculados

Inscritos
no
concurso
de jingle

Matriculados

Inscritos
no
concurso
de
cartazes

TRABALHOS CLASSSIFICADOS – ETAPA: ESCOLA
CATEGORIA: Concurso de fotografia -“VIDA EM FOCO”
(alunos do ensino médio)
ALUNO (A) VENCEDOR (A):
SÉRIE:
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CATEGORIA: Concurso de jingles - “VIVA A VIDA”.
(ensino fundamental do 6º ao 9º ano)
ALUNO (A) VENCEDOR (A):
SÉRIE:
CATEGORIA: Concurso de cartazes - “AFINAL, O QUE É QUALIDADE DE VIDA?”.
(ensino fundamental do 1º ao 5º ano)
ALUNO (A) VENCEDOR (A):
SÉRIE:
RELATÓRIO FINAL DO PROJETO: “VIVA SEM DROGAS”
Utilize este campo para concorrer a categoria Projeto Destaque, descrevendo o
PROJETO desenvolvido pela escola para trabalhar o tema e desenvolver as
atividades do concurso.
Todas as etapas de implementação do projeto devem ser devidamente
registradas e comprovadas (fotos, vídeos, relatos). O projeto deve conter os
seguintes itens:
TÍTULO: _________________________________________
(Deve atender a proposta do projeto “VIVA SEM DROGAS” e ser definido
conforme o desejo dos envolvidos, de modo a despertar o interesse pela
temática).
OBJETIVO GERAL: ________________________________
(Registrar o que a escola pretende alcançar com o projeto, o objetivo deve ser
realista e viável).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1 - ______________________________________________
2 - ______________________________________________
(Registrar o detalhamento dos objetivos, propondo soluções a se buscar).
GRUPO DE TRABALHO:

FOTO DA BRIGADA DA
ESCOLA

PÚBLICO ALVO: _________________________________
(Registrar a quem se destina o projeto).

JUSTIFICATIVA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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____________(Deve responder as perguntas: Por que é importante fazer o projeto?
O que motivou tal ação? Quem se beneficiará?)
METODOLOGIA:
Refere-se ao “COMO FAZER”? Registrar as estratégias utilizadas para desenvolver
as ações.
AÇÕES: Refere-se ao “O QUE FAZER”? São as atividades principais do projeto.
Registrar, detalhar e comprovar através de fotos e relatos todas as atividades
desenvolvidas, não esquecendo que estas devem estar coerentes com o
diagnóstico da situação e os objetivos que se quer alcançar, considerando o
contexto e a realidade de cada escola.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

FOTO DA 1ª REUNIÃO
FOTOS DAS AÇÕES QUE
FIZERAM USO DAS
FOTOGRAFIAS PRODUZIDAS
NA ESCOLA
FOTOS DAS AÇÕES QUE
FIZERAM USO DOS JINGLES
PRODUZIDOS NA ESCOLA

FOTOS DAS AÇÕES QUE
FIZERAM USO DOS
CARTAZES PRODUZIDOS NA
ESCOLA

FOTOS DE OUTRAS AÇÕES
DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA
(palestras, gincanas, reuniões, teatro,
produção de vídeos, textos, poemas,
entrevistas, confecção de faixas, charges,
etc.)

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS:
DISCIPLINA
AÇÃO QUE DESENVOLVEU DENTRO DO PROJETO

CRONOGRAMA:
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(Definir os prazos com a organização e a distribuição das atividades. Lembre-se
que as ações preventivas devem integrar o cotidiano da escola e o processo
pedagógico e, por isso, devem ser contínuas)
RECURSOS: _____________________________________________
(Identificar os recursos físicos, materiais, humanos e financeiros utilizados).
PARCERIAS:
_______________________________________________________________________
(As parcerias ocorrem quando profissionais ou pessoas se juntam para o
desenvolvimento de um projeto comum. A idéia que ampara a parceria é a
colaboração mútua, de modo que cada parceiro complementa o outro com
experiências, conhecimentos ou recursos de qualquer natureza. Ex. buscar a
parceria das entidades democráticas.)
AVALIAÇÃO:
______________________________________________________________________
Esse ponto é fundamental, pois todo projeto apresenta acertos e erros e somente
uma avaliação criteriosa de todas as atividades poderá indicar possíveis
modificações.
Neste campo a escola deve registrar quais os instrumentos utilizados para avaliar
o trabalho e como transformou os resultados em subsídios pedagógicos. O
trabalho deve ter contribuído para um aprendizado significativo, e ao mesmo
tempo, deve ter favorecido a permanência dos alunos na escola,
proporcionando-lhes um ambiente saudável e de efetiva promoção social.
Obs.: O PROJETO deve ser encaminhado as GERED’s acompanhado deste
formulário.
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ANEXO VI – LOGO DA BRIGADA “VIVA SEM DROGAS” (camisetas e bonés)

Ilustração: Daniela Bella Cruz
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ANEXO VII - FICHA DE INSCRIÇÃO
CONCURSOS DO PROJETO “VIVA SEM DROGAS”

Atenção participante: Antes de preencher esta ficha leia atentamente todas
as informações e regulamentos relativos aos concursos (fotografia, cartazes e
jingles) vinculados ao Projeto “Viva Sem Drogas”

constantes no site:

www.sed.sc.gov.br .
MODALIDADES DO CONCURSO
1) Concurso de jingle: (5ª a 8ª séries)
2) Concurso de cartazes: (1ª a 4ª séries)
3) Concurso de Fotografia (ensino médio)
REGISTRAR A MODALIDADE DO CONCURSO
Concurso de: ____________________________________________________________
Tema: ___________________________________________________________________
DADOS DO ALUNO (A)
Nome Completo: ___________________________________Data Nasc.____/___/__
Endereço: ______________________________________Fone: ___________________
Bairro: _______________________Cidade: ____________UF: ___________________
Série/Ano: ___________do ensino: ____________________(fundamental/médio)

DADOS DA ESCOLA
Nome da escola: _______________________________________________________
Endereço da Escola: ____________________________________________________
(Rua/Av./Praça):___________________________________Nº._________________
Bairro: _____________________Fone: ____________________Fax: ______________
E-mail: ____________________________________________
Diretor (a): _____________________________________________________________

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
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Ao preencher esta ficha de inscrição e participar do concurso, o/a aluno (a)
participante cede a Secretaria Estadual de Educação os respectivos direitos
de publicação e divulgação dos trabalhos, bem como a cessão de uso
destes a terceiros, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de
notificação aos participantes vencedores, assegurada a divulgação da
autoria e o reconhecimento dos devidos créditos, na forma do Art. 29 e seus
incisos c/c Art. 79, § 1º e 2º ambos da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).
A cessão total ou parcial dos direitos do autor sobre os trabalhos
mencionados neste regulamento fica desde já autorizada, com amparo do
Art. 50 da Lei 9.610/98.
ASSUMINDO COMPROMISSO
Declaro ter lido, entendido e concordado com o Regulamento deste
Concurso, sendo as informações aqui prestadas verdadeiras.

______________________________
Assinatura do aluno

Obs:
•

Esta ficha, completamente preenchida deverá ser entregue na
Secretaria da Escola e posteriormente as GERED’s e a SED conforme
previstos no regulamento.

•

As dúvidas devem ser sanadas antes da realização da inscrição
junto a Brigada “Viva sem Drogas”
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