COMUNICADO
002/2017
Data: 09/02/2017
De: Coordenação Pedagógica e Polícia Militar
Para: Pais/Responsáveis por Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental-Anos Iniciais
Assunto: PROERD
Prezados Pais/Responsáveis,

No dia 14 de fevereiro de 2017, terça-feira, o Cabo Saulo Soares iniciará com
os(as) alunos(as) do 5º ano o Programa Educacional de Resistência às
Drogas, PROERD. Esse projeto consiste num esforço cooperativo
estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família. Objetiva,
fundamentalmente, dotar jovens estudantes de conhecimentos e habilidades
necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência.
Seguem informações oriundas da Polícia Militar, presentes no material didático.
“A escola de seu(sua) filho(a) participará do Programa Educacional de
Resistência às Drogas-PROERD, num esforço cooperativo entre a Polícia
Militar, a Escola e a Família. O Programa destina-se a evitar que crianças e
adolescentes, em fase escolar, iniciem o uso abusivo das diversas drogas
existentes em nosso meio, despertando-lhes a consciência para este problema
e também para a questão da violência.
Para tanto, será utilizado o currículo PROERD ‘Caindo na REAL’ que foi
projetado, fundamentalmente, na Teoria de Aprendizagem Socioemocional
(Socio-Emotional Learning Theory- SEL), oportunizando a identificação de
habilidades básicas e fundamentais, bem como o processo de desenvolvimento
do indivíduo, necessários à promoção da saúde, que incluem:
autoconhecimento e autocontrole, tomada de decisão responsável,
compreensão dos outros (alteridade), habilidades de comunicação e
relacionamento interpessoal, lidar com desafios e responsabilidades.
Nesse sentido, o currículo que se apresenta utiliza essa teoria para ensinar aos
jovens como controlar seus impulsos e pensar nos riscos e consequências, o
que resultará em escolhas mais responsáveis.
Acreditamos que se conseguirmos ensinar aos jovens a tomarem decisões
seguras e responsáveis, eles serão capazes de fazer escolhas saudáveis, não
somente sobre drogas, mas em todos os aspectos de suas vidas. Na medida
em que os jovens forem educados para se tornarem cidadãos responsáveis,

consequentemente conduzirão suas vidas de forma mais produtiva e livre de
drogas.
Ao final do Programa, os alunos envolvidos no Projeto participarão de uma
formatura com mensagens positivas, encenadas e cantadas. Nessa ocasião,
receberão o ‘Diploma PROERD’. Gostaríamos muito de que toda a família
comparecesse nessa cerimônia. Oportunamente, os convites serão enviados.
Para participar da formatura e receber o certificado, seu (sua) filho(a) precisa:






Preencher corretamente o livro do estudante;
Frequentar as aulas (no máximo 02 faltas) do PROERD;
Comportar-se bem durante as aulas, respeitando os combinados do
PROERD;
Escrever uma redação sobre sua própria experiência no PROERD,
mostrando os novos conhecimentos para os outros estudantes;
Manter-se seguro(a), saudável e responsável.

Estaremos com toda a comunidade durante o próximo semestre, na certeza de
que seu(sua) filho(a) será mais um diplomado PROERD e estará se unindo aos
milhões de outros alunos PROERD em todo mundo que são capazes de fazer
as melhores escolhas, de forma não impulsiva, de comunicar e relacionar-se
melhor com as pessoas, além de manterem-se livre das drogas, obtendo
sucesso em todas as áreas de suas vida”.

Atenciosamente,

Coordenação Pedagógica e Polícia Militar
----------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO
Solicita-se que o espaço a seguir seja assinado, indicando o compromisso dos
Pais e dos Alunos com o Programa, e encaminhado à Coordenação
Pedagógica. Posteriormente, o material didático será entregue pelo ministrante
do Projeto e ficará no CAOP para o desenvolvimento das lições.

___________________________

______________________________

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável

Assinatura do(a) Aluno(a) PROERD

