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Um Compromisso de ajudar os outros
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Consequências,���Riscos,����Efeito�sobre�a�saúde,���Fato,���Droga,���Responsável,
Modelo�de�Tomada�de�Decisão�Proerd.�
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negativas de cada opção

positivas e ?
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        Seu filho está se juntando a milhões de outras crianças e jovens que já foram beneficiados pelo 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, que foi desenvolvido com 

base em estudos científicos e tem por finalidade ensinar as crianças e jovens habilidades para que 

possam conduzir suas vidas de maneira responsável, segura e livre de drogas.

Maiores informações no verso desta folha.

        Convidamos você para participar das atividades de Conversas em Família. Consideramos isso 

importante, pois diversas pesquisas comprovam que é extremamente importante o diálogo entre pais 

e filhos, com orientações adequadas sobre situações das quais eles se defrontam no dia a dia ou até 

mesmo que poderão enfrentar no futuro, como brigas, uso de drogas, e outros atos violentos.

São 4 passos:
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CONVERSAS EM FAMÍLIA Nº 1

Caindo
na...

R E AR E A LL
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Caríssimos Pais, 

Para participar da formatura e receber o 

certificado Proerd seu (sua) filho(a) precisa

Precisamos que o espaço abaixo seja preenchido e assinado indicando o compromisso dos 

senhores(as) e também de seu(sua) filho(a) com o programa. Este livro deverá retornar à 

Escola para o desenvolvimento das lições.

Frequentar as aulas (máximo duas faltas);

Escrever uma redação sobre o que aprendeu no Proerd;

Manter-se seguro(a), saudável e responsável;

Participar das aulas de forma ativa, respeitando os combinados Proerd

Assinatura do(a) professor(a)

Assinatura do pai, mãe ou responsável
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A escola de seu(sua) filho(a) participará do Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à violência - PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar.

O programa consiste em um esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a Escola e a 

Família, e destina-se a ensinar as crianças e adolescentes em idade escolar, a serem 

capazes  de fazer boas escolhas de forma segura e responsável, saber se comunicar e se 

relacionar com pessoas, denunciar o bullying com segurança, reconhecer os malefícios da 

drogas e a pressão dos colegas e principalmente manter-se livre das drogas e da violência.

   Para isso, o Proerd é realizado em dez lições que busca desenvolver habilidades de

autoconhecimento e auto controle emocional, de tomar decisão responsável, de 

compreensão dos outros, de comunicação eficaz, de relacionamento interpessoal saudável e 

de lidar com desafios e responsabilidades. Ao final do programa os alunos participarão de 

uma formatura, onde receberão o Certificado Proerd. Gostaríamos muito de poder contar 

com a presença de  toda a sua família nessa cerimônia. Oportunamente informaremos a data.



Minha Entrevista

Seu texto
o

O que aconteceu?

 
Informações sobre drogas para 

Tomada de Decisão Responsável 
Lição 02
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Seu texto deve ser escrito com base nas anotações que você fizer durante a entrevista.



o cigarro

Nas últimas aulas do Proerd, conversamos com seu filho sobre o bullying, como ele poderia ajudar 

os outros, ser um bom cidadão e saber como e quando procurar ajuda, sempre que necessário.

não

Conte sempre conosco!
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CONVERSAS EM FAMÍLIA Nº 5

Caindo
na...

R E AR E A LL

Esta é a última atividade envolvendo a família

Ficamos imensamente agradecidos pela sua
contribuição nas atividades propostas pela 
Polícia Militar, que podem auxiliar na
formação de um bom cidadão.

#

Cite o nome de uma pessoa de confiança a quem se possa recorrer em casos que se precise 
de ajuda para pedir um conselho, proteção ou orientação.
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Como você sabe que isso é um problema?

Qual o problema, desafio ou oportunidade?

Por que isso é importante?

Como você sabe que isso é um problema?

Qual o problema, desafio ou oportunidade?

Por que isso é importante?

Como você sabe que isso é um problema?

Qual o problema, desafio ou oportunidade?

Por que isso é importante?
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Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 

Quais são as diferentes opções? 
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.

Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 

.
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Como visto em aula, os riscos e consequências das escolhas devem sempre ser analisados antes 

da tomada de decisão para que ela seja segura e responsável. Peça à seu(sua) filho(a) para 

compartilhar com você o que ele(a) entendeu sobre correr riscos e as possíveis consequências 

positivas ou negativas.

CIGARRO

BEBIDA ALCOÓLICA

CONVERSAS EM FAMÍLIA Nº 2

Caindo
na...

R E AR E A LL

www.proerdBRASIL.com.br www.proerdBRASIL.com.br

#



VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?

Seu Filho conta com vocêSeu Filho conta com vocêSeu Filho conta com você

 

 
 
O objetivo do curso é capacitar os pais para ajudarem os filhos a 
fazerem escolhas positivas ao longo da vida.

Todo adulto que auxilia ou tem sob sua responsabilidade a criação 
de uma criança ou jovem pode participar do curso, como: pais, 
avós, tios ou responsáveis.

No curso com a mediação de um policial militar capacitado, os 
pais discutem e aprendem como agir para prevenir o uso de 
drogas e a prática de atos violentos dos filhos. São cinco 
encontros semanais, de aproximadamente duas horas, onde são 
discutidos temas como:

- O mundo do jovem de hoje;
- Informações sobre as drogas;
- Lidando com as pressões;
- Violência.

 Para participar do curso procure o policial PROERD na escola
de seu(sua) filho(a). 

«Somente juntos poderemos proteger nossas crianças e jovens.»

O Proerd da Polícia Militar possui 
um curso de prevenção às 

drogas e à violência 
direcionado aos pais 

e responsáveis 
de crianças e jovens
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-

-

-

-

‘‘Não, obrigado! Quero ter uma vida mais 

saudável’’

‘‘Quer uma cerveja?’’

sobre as lições

vontade

aprendidas
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Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 

Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 
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Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 
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CONVERSAS EM FAMÍLIA Nº 3

Caindo
na...

R E AR E A LL
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CONVERSAS EM FAMÍLIA Nº 4

Caindo
na...

R E AR E A LL

Pense nas diferentes opções. Pense nos prós e contras de cada opção;

Faça sua escolha usando os fatos e as informações que você observou nas opções;
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#

AVALIE: Revise sua decisão: Você fez uma boa escolha? Como você sabe?



Fica frustrado, 

Começa a agir diferente, 

O que você sente, e como o seu corpo fica, quando está tenso?

Quais seriam os comportamentos que demonstram que você está tenso?

Cite três maneiras seguras e responsáveis para se lidar com situações de tensão.

1)

2)

3)
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Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 
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PARE

Quais são as diferentes opções? 

Quais são as consequências positivas de cada escolha? 

Quais são as consequências negativas de cada escolha? 
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Fala de forma clara  e respeitosa;

Postura firme, reta e bom contato visual;

Aparenta calma e segurança.

Fala alto e com voz irritada.

Tem postura rígida e se inclina para a frente.

Intimida aproximando-se do seu rosto.

Olhar severo (franzindo as sobrancelhas)

e aponta para a pessoa.
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