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RESUMO

Droga é um tema extremamente importante e que deve ser abordado no âmbito escolar devido o grande crescimento do número de usuários adolescentes. O presente trabalho

trata de uma experiência didática desenvolvida junto a alunos do 1º ano do ensino médio, de duas escolas, em que se relacionou a Química Orgânica com drogas. A abordagem

deste trabalho envolveu os alunos na pesquisa das fórmulas estruturais de drogas e de seus efeitos sobre o usuário e para a sociedade.

Um dos principais objetivos desse trabalho foi investigar se o tema drogas é contextualizado no âmbito escolar e no ensino de química orgânica, assim como conhecer melhor os

alunos para posteriormente deixa-los a par do assunto e orientá-los sob diferentes situações as quais podem ser vivenciadas por eles no seu meio familiar. 

A metodologia utilizada provocou nos alunos um maior interesse pela Química em seu cotidiano. A primeira abordagem desses alunos foi realizada através de folder explicativo e

questionamentos sob forma de uma conversa informal. No segundo momento foi apresentado um seminário para destacar os pontos que serão trabalhados no decorrer do

semestre durante as aulas de química orgânica, esse contexto propiciou um ambiente de discussão onde os alunos puderam expor suas ideias e opiniões sobre o tema

abordado.

As duas escolas possuem casos de alunos usuários e familiares dependentes, o que gera certa cautela ao se abordar o assunto. Esses casos, mais complexos, receberão um

apoio diferenciado, pois a escola juntamente com a ajuda do juiz da cidade e o conselho tutelar receberão atendimento médico e psicológico, caso necessário. 

Acreditamos que o presente projeto está conseguindo atingir seu objetivo que é relacionar a disciplina com a realidade vivenciada por certos alunos. Tendo como foco principal,

propor novas metodologias de ensino, dando ênfase à interdisciplinaridade, numa abordagem contextualizada, uma vez que foram abordadas diferentes disciplinas como química,

física e biologia.
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