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Resumo da Proposta:
O uso de SPA, em qualquer etapa do ciclo vital, sobretudo na adolescência, pode gerar repercussões biológicas,
psíquicas e sociais. Uma vez que a adolescência é uma fase do ciclo vital marcada por mudanças em diversos aspectos,
a identificação do uso de SPA bem como suas repercussões na vida destes indivíduos se faz importante visto que,
biologicamente, o cérebro do adolescente é mais vulnerável aos efeitos dessas substâncias. De acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a escola é um dos principais cenários no desenvolvimento educacional e social
dos adolescentes, se apresentando não apenas como ambiente de construção do conhecimento formal e de transmissão
de conteúdos, mas, também, como um local favorável ao desenvolvimento de atividades de promoção da saúde por ser
um ambiente onde os profissionais, da saúde ou da educação, podem identificar vulnerabilidades, fatores de risco ou de
proteção à saúde. Muitos problemas são identificados quando o adolescente faz uso de drogas, tais como defasagem
escolar, diminuição do rendimento escolar, falta de compromisso com atividades acadêmicas e baixo desempenho
intelectual. Portanto, para exercer seu papel social de modificação, é necessário que estas atividades educativas sejam
fundamentadas nas necessidades reais dos sujeitos, que serão identificadas a partir do estabelecimento do diálogo
entre os atores envolvidos. Assim, pretende-se realizar atividades de educação em saúde em escolas de ensino médio
da rede pública, no formato de oficinas, a fim de proporcionar maior integração entre teoria e prática.

Objetivo Geral:
Realizar atividades de promoção da saúde com vistas a prevenção do uso de drogas por adolescentes do ensino médio.

Objetivos Específicos:
- Promover oficinas de promoção da saúde para alunos do ensino médio englobando a prevenção do uso de dorgas e
temas de relevância nesse contexto;
- Contribuir para a formação integral dos alunos da graduação em Enfermagem, explorando os diversos cenários do
cuidar;
- Estimular nos alunos alunos de graduação a experimentação de novas abordagens de promoção da saúde;
- Avaliar a ações realizadas sob a ótica dos alunos do ensino médio.

