AÇÕES ABORDANDO A TEMÁTICA DAS DROGAS
Em virtude da relevância pública do trabalho do CENSE com os adolescentes que estão
cumprindo medida socioeducativa, as unidades socioeducativas foram orientadas pela Divisão
de Saúde tanto no ano de 2019, quanto no ano de 2020 a desenvolver ações abordando a
temática das drogas durante o mês de junho, cumprindo desta maneira com o exposto nos
documentos que regem o trabalho socioeducativo como Estatuto da Criança e do Adolescente,
SINASE, Plano Decenal da Socioeducação, dentre outros.
O objetivo desta Campanha é promover e intensificar a discussão, reflexão e a
integração do trabalho desenvolvido pela rede (unidades socioeducativas, prefeituras,
universidades, sociedade civil, etc) em relação à prevenção ao uso/abuso de drogas. Neste
sentido, todos os anos as Unidades Socioeducativas do DEASE são orientadas a organizar
atividades, pensadas e criadas de forma interdisciplinar, envolvendo e integrando os diversos
setores destas unidades, a família dos adolescentes e a rede de atendimento. As atividades
devem ser voltadas a temática das drogas, abordando sobre os problemas que as drogas
podem causar, o acesso aos tratamentos e as leis que protegem o usuário e sua família.
Como resultado das atividades os CENSEs e Casas de Semiliberdade vêm inovando nas
suas ações. Durante os anos de 2019 e 2020, foram realizadas diversas atividades culturais,
como a apresentação de vídeos e filmes, rodas de conversa, teatros, palestras, atividades
religiosas, oficinas, dinâmicas de grupo, dentre outras.
No corrente ano, em que pese o acometimento pela pandemia devido a COVID-19 e as
orientações e determinações das autoridades sanitárias quanto ao isolamento social e o
consequente distanciamento e protocolos de higienização, uso de máscara e outros, algumas
unidades socioeducativas conseguiram inovar. Dentre estas atividades pode-se citar:


a organização de concurso de desenhos cuja consigna era, responder em forma de
desenho as questões: “Algumas pessoas usam drogas, qual o problema? Algumas
pessoas usam drogas, quais seus efeitos? Algumas pessoas usam drogas, o que elas
sentem? Algumas pessoas usam drogas, o que eu diria para elas?” (CENSE Foz do
Iguaçu);



a elaboração/construção da edição do Jornal Censeonal, impresso em 5 páginas, que
abordou as pautas apresentadas pelos adolescentes e algumas das atividades
realizadas durante o mês de junho (CENSE Fazenda Rio Grande);



a construção da Cartilha JUNHO PARANÁ SEM DROGAS, que contou com a participação
dos adolescentes e servidores para confecção do documento (CENSE Santo Antonio da
Platina);



a realização de Círculos de Paz (CENSE Maringá);
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