GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO A FAVOR DA VIDA E
CONTRA O CRACK
MOBILIZAÇÃO DA ARTE, CULTURA E CIDADANIA CONTRA
O CRACK.
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I- INTRODUÇÃO
A Secretaria de Estado da Educação (SEED) em parceria com o Gabinete da Primeira
Dama do Estado sob a coordenação técnica do Departamento de Educação (DED) esta
realizando a mobilização das escolas estaduais com o Concurso Artístico e Cultural
intitulado “A EDUCAÇÃO A FAVOR DA VIDA E CONTRA O CRACK” que se
soma a uma ação mais ampla do Governo do Estado “SERGIPE A FAVOR DA VIDA
E CONTRA O CRACK”, como forma de prevenção ao uso de drogas de altíssima
periculosidade para a vida humana. O referido Concurso objetiva provocar reflexão e
mudança de atitudes na comunidade escolar, (alunos, pais, professores e funcionários)
no sentido de ampliar o conhecimento sobre o tema, discutir as causas e consequencias
do consumo de drogas de alta periculosidade, contribuindo para o desenvolvimento da
práxis pedagógica como lócus privilegiado do processo de prevenção.
REGULAMENTO DO CONCURSO ARTÍSTICO E CULTURAL EDUCAÇÃO
A FAVOR DA VIDA E CONTRA O CRACK.
Art. 1º - Participarão do Concurso os alunos das Escolas Públicas Estaduais de Sergipe,
regularmente matriculados, das seguintes séries/anos.





4ª,5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries (E. F. 8 anos)/ 5º, 6º, 7º 8º e 9º anos (E. F. 9 anos) ;
Classes de aceleração equivalentes às primeiras séries/anos do Ensino
Fundamental, que atendam a alunos com defasagem de idade-série,
dentro da modalidade de ensino regular;
1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio.
Todos os alunos da EJA e dos PROJOVENS URBANO e RURAL.

Art.2º- Deverão ser produzidos trabalhos sobre o Tema “A Educação a Favor da Vida
e Contra o Crack” de acordo com as seguintes categorias:
C
Desenho : Ensino Fundamental a partir da 4ª série ou 5° ano.
Poesia : Ensino Fundamental a partir da 6ª série ou 7° ano, EJAEF e Projovem
Música & Letra : Ensino Fundamental a partir da 6ª série, EJAEF e Projovem, Ensino
Médio e EJAEM.
Vídeo – formato celular: Projovem, Ensino Médio e EJAEM.
Redação – Ensino Médio e EJAEM.

DOS PARTICIPANTES:
Art. 3º - As escolas da rede estadual e as escolas que oferecem o Projovem (Urbano e
Rural) poderão participar do Concurso mediante assinatura de um Termo de Adesão
(Anexo I) no qual a escola se compromete a aplicar o Plano de Prevenção (Anexo III)
divulgar o presente Regulamento, e mobilizar sua comunidade para as ações de
prevenção.
.
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DAS INSCRIÇÕES:
Art. 4º - Os alunos que desejarem participar do concurso nas categorias dispostas no
Artigo 2º deste Regulamento, deverão se inscrever na sua respectiva escola conforme
Ficha de Inscrição (Anexo II), de 01 de junho de 2010, até 31 de agosto de 2010.
Art. 5º- Os trabalhos deverão ser orientados por um professor de qualquer área ou
disciplina do Currículo da Educação Básica, sendo obrigatório o acompanhamento
desse professor orientador.
Art. 6º- Os trabalhos deverão ser entregues no ato da inscrição, acostados à Ficha de
Inscrição.
Art. 7º - A inscrição poderá ser feita pelo próprio aluno ou pelo professor orientador.
Art. 8º - Os alunos e professores orientadores poderão participar em mais de uma
categoria disposta no Artigo 2º deste Regulamento.
DOS TRABALHOS:
Art. 9º- Os trabalhos dispostos nas cinco categorias, obedecerão aos seguintes critérios
de participação:
Desenho
 Em qualquer técnica artística;
 Em folha de papel A4 ou A3
Poesia
 Digitada em papel A4 fonte Times New Roman, tamanho 12;
Música & Letra
 Gravada em CDR
 acompanhada por um ou mais instrumentos;
 interpretada pelo autor ou outro intérprete
Redação


Digitada em papel A4 fonte Times New Roman, tamanho 12; espaço simples
com no mínimo 1 lauda e no máximo 3 laudas.

Vídeo
 Filmado em formato celular
 Gravado em DVD
 Tempo máximo de 5 minutos.
Art. 10º - Todos os trabalhos deverão ser etiquetados no verso com as seguintes
informações:
 Título do trabalho
 Nome completo do aluno
 Idade do aluno e série escolar
 Nome completo do Professor Orientador
 Nome da Escola

DO JULGAMENTO DOS TRABALHOS
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Art. 11º - Cada escola deverá designar Comissão Julgadora Escolar com 5 membros.
Art. 12º- Não poderão fazer parte da Comissão Julgadora Escolar professores
orientadores de trabalhos.
Art. 13º- Cada Comissão Julgadora Escolar deverá escolher no período de 1 a 6 de
setembro de 2010, o melhor trabalho em cada uma das categorias previstas no Artigo 2º
deste Regulamento e enviar ou entregar na SEED/DED (Rua Gutemberg Chagas, 169CEP: 49040-780 - Bairro Inácio Barbosa- Aracaju) devidamente etiquetado conforme o
Artigo 10° deste Regulamento.
Art. 14º- A SEED designará uma Comissão Julgadora Central que deverá escolher os
melhores trabalhos enviados pelas Comissões Julgadoras Escolares, em cada uma das
categorias previstas no Artigo 2° deste Regulamento.

DA PREMIAÇÃO
Art. 15º- Os trabalhos escolhidos pelas Comissões Julgadoras Escolares serão
anunciados na respectiva escola, no dia 09 de setembro de 2010, dia da Mobilização
Geral “Educação a Favor da Vida e Contra o Crack”.
Art. 16º- Os trabalhos escolhidos pela Comissão Julgadora Central serão premiados
pelo Governo do Estado de Sergipe em data e local a serem divulgados.
Art. 17º- A premiação efetuada pela Comissão Julgadora Central acontecerá conforme
disposto abaixo:
 Alunos – Serão premiados com 1º, 2º e 3º lugar, por categoria.
 Professores Orientadores dos trabalhos escolhidos - Receberão Certificado
oficial do Concurso.
 Escolas – Receberão Certificado oficial do concurso.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 18- As decisões das Comissões Julgadoras, em qualquer uma das etapas, serão
soberanas, não se admitindo nenhum recurso.
Art. 19- Os trabalhos enviados para a Comissão Julgadora Central não serão devolvidos
e deverão ser inseridos na Mostra Geral do Concurso que será realizada no dia da
premiação.
Art. 20- De 1 de Junho a 31 de Agosto de 2010 os professores, das diversas disciplinas
do currículo, deverão inserir em suas aulas informações sobre os problemas
relacionados ao consumo indevido de drogas com foco no crack, a fim de subsidiar os
alunos na elaboração dos trabalhos.
Art. 21- Cabe ao professor orientador fornecer aos alunos que desejam participar dos
concursos subsídios para pesquisa e informações sobre os malefícios do uso indevido de
drogas.
Art. 22 – Caso os professores necessitem de indicações bibliográficas sobre o tema a
SEED esta disponibilizando atendimento pelo telefone (79) 3179 8877ou (79) 3179
8895 ou pelo e-mail hortência.oliveira1@seed.se.gov.br.
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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ANEXO I

TERMO DE ADESÃO
A Equipe Diretiva do (a) ______________________________________________ por
meio de seu representante legal ___________________________________________se
compromete a participar das atividades dispostas no Plano de Prevenção ao Uso
Indevido de Drogas da Rede Estadual de Ensino, motivando e orientando a
comunidade escolar, articulando-se com a Secretaria de Estado da Educação por meio
do Departamento de Educação e do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional/
Programa Saúde e Prevenção na Escola.

Também se compromete a divulgar o

Regulamento do Concurso “Educação a Favor da Vida e Contra o Crack” em sua
comunidade escolar.

_________________, ____de_________________de 2010

Diretor ou representante legal da Escola

GOVERNO DE SERGIPE
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
EDUCAÇÃO A FAVOR DA VIDA E CONTRA O CRACK
MOBILIZAÇÃO DA ARTE CULTURA E CIDADANIA CONTRA O
CRACK

1- ALUNO____________________________________________________________
2- DATA DE NASCIMENTO DO ALUNO_________________________________
3- SÉRIE/ANO______________ EF ( )
EM ( ) EJAEF (
PROJOVEM URBANO ( )
PROJOVEM RURAL ( )

)

EJAEM ( )

4- ESCOLA/COLÉGIO__________________________________________________
5- MUNICÍPIO_________________________________________________________
6- PROFESSOR ORIENTADOR___________________________________________
7- CATEGORIA (S):
DESENHO (
VIDEO (

)

)

POESIA ( )
MUSICA & LETRA (

REDAÇÃO ( )
)

TITULO (S) DO(S) TRABALHO (S):____________________________________
______________________________________________________________________

___________________________________________________________destacar_____
RECIBO:
Recebi de____________________________________________________inscrição de
trabalho(s) na(s) categoria(s) para concorrer ao Concurso Educação a favor da Vida e
Contra o Crack.
_______________, ____de__________________de 2010
_______________________________________________________________
Funcionário responsável pelo recebimento da inscrição.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ANEXO III
PLANO DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS COM FOCO NO
CRAK - Resumo
Objetivo Geral: contribuir para o desenvolvimento da práxis pedagógica como lócus
privilegiado do processo de prevenção.
EIXOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1Mapear situação relacionada ao consumo
DIAGNÓSTICO de drogas em cada unidade escolar e
compor um banco de dados qualitativos e
quantitativos.
2-FORMAÇÃO Capacitar gestores e professores sobre a
temática do uso indevido de drogas com
foco no crack.

ATIVIDADES/
AÇÕES

PERÍOD
O

Pesquisa por
amostragem

Jan. a dez. Questionário
de 2010

DED

Maio de
2010

DASE/SPE
(Programa Saúde e
Prevenção
na
Escola)
DASE/SPE

*Curso de capacitação
sobre uso indevido
drogas com foco no
crack para professores
*Curso de capacitação
para gestores escolares
sobre a metodologia da
“Redução de Danos” e
sobre a atuação da Rede
de
Assistência
ao
usuário de drogas.
3Proporcionar à comunidade escolar *3ª Mostra Estadual do
MOBILIZAÇÃO oportunidade de mobilizar alunos e SPE.
professores para atividades extra- classe,
relacionadas ao combate ao uso indevido
de drogas com foco no crack.
*Concurso Estadual de
Paródias
sobre
prevenção

Curso de 8 horas
Curso de 8 horas

Agosto de
2010

Outub.de
2010

Agosto de
2010
Junho a

*Concursos
de: Agosto de
Desenho,
Redação, 2010
Poesia, Música, e Vídeo.
*Dia de Mobilização da
rede de escolas para
apresentação
dos
trabalhos inscritos nos
concursos.
*Apresentação de peça
teatral e premiação dos
trabalhos
4-CURRICULO Inserir no currículo escolar a temática do Discutir
com
os
combate ao uso indevido de drogas
professore a inserção
nos programas de ensino
de
temas
como
dependência química e
fatores de risco quanto
ao uso de drogas.
5Implantar no âmbito do Departamento de Aplicar o presente Plano
OPERACIONAL Educação o
Núcleo de Ações de Prevenção
IZAÇÃO
Educacionais Preventivas ao Uso de
Drogas.

INSTRUMENTO RESPONSAVEL

Exibição
Trabalhos
produzidos
SPE

de DASE/SPE
pelo
DASE/SPE

Concurso
DED
Concurso
DED e DASE/SPE

14/09/10

Paralisação
das
aulas
para DED e DASE/SPE
atividades
de
mobilização.
Mobilização
no
Teatro Tobias

Maio a
Agosto de
2010

Referencial
Curricular da rede
Estadual

DED

2010

Portaria de criação

Gabinete do
Secretário

09/09/10
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