
Resultados

No momento da pesquisa, 63% (n=336) dos respondentes re-
lataram já ter experimentado álcool alguma vez na vida e 48% 
beberam nos últimos 12 meses. Entre os respondentes, 33% já 

havia misturado bebida alcoólica com energéticos.

Reconheça

Tema e Metodologia

O tema foi escolhido pelos próprios alunos da escola munici-
pal(alcoolismo), com o intuito de aprender mais sobre o 
tópico, trabalhando conceitos de saúde, biologia, matemáti-
ca e estatística. Os alunos da turma 1704 se dividiram em  
grupos: Criação do instrumentos de coleta de dados,organi-
zação da apresentação e logística. Elaborou-se um ques-
tionário em conjunto com os alunos para ser aplicado na 
unidade, o trabalho foi realizado por eles desde a coleta dos 
dados até a análise e apresentação dos mesmos. O trabalho 
foi desenvolvido por 32 alunos, e aplicado para toda a uni-
dade, no total de 534 alunos.

O projeto consiste em uma contribuição social no campo da 
educação que promove contato de alunos de licenciatura e 
bacharelados com o ensino da estatística. Julgamos impor-
tante que o professor da Licenciatura tenha contato com a 
escola numa perspectiva de tentar reduzir a distância entre 
prática e teoria na formação do futuro professor, encurtando 
a distância entre ensino superior e educação básica.  A de-
manda dos alunos era analisar o quanto estava o consumo 
de álcool na escola desde o 6º ao 9ºano.

Objetivos

Foi possível observar o empoderamento desses alunos 
perante a escola e toda a dedicação que eles tiveram 
durante o processo de coleta e desenvolvimento da 

pesquisa. Assim, concluímos que esta pesquisa cumpriu 
com o objetivo de desenvolver um letramento estatísti-

co e também modi�car uma realidade.. .

Conclusão

A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE,2016) mostrou percentual inferior, ao encontrado em nosso estudo, para proporção de alunos que já ex-
perimentaram álcool (54%).Um resultado importante dessa pesquisa não está re�etido nos números apresentados anteriormente, mas sim nas falas dos 
alunos da 1.704. 

Vale lembrar..

misturaram bebida 
alcoólica com energéticos.

Alguns alunos de uma escola municipal do Rio 
de Janeiro, da turma 1704 identi�caram at-
ravés de conversas um alto consumo de álcool 
dos estudantes da unidade. Com isso surgiu a 
ideia de elaborar um projeto interdisciplinar 
realizado pelos alunos da escola com me-
diação dos licenciandos.

 Foi proposto aos alunos 
da turma que �zessem 
um estudo sobre o tema 
e quando estivessem fa-
miliarizados elaborassem 
uma pesquisa na unidade 
através de um ques-
tionário para descobrir se 
o índice de alunos que 
bebiam era alto. 

Questione:
 Será que realmente 
muitos alunos consomem 
bebidas alcoólicas na 
escola? Já que nossa uni-
dade também forma atle-
tas, que males isso pode 
nos trazer?

63%dos alunos já  experimenta-
ram álcool

beberam
nos últimos 12 meses

48%
Descubra: 

Analisando os dados com 
auxílio dos professores, per-
ceberam que o índice era 
muito alto, assim havendo a 
necessidade de elaborar 
uma campanha para consci-
entizar os estudantes da uni-
dade, apresentando os 
dados e expondo o quão 
prejudicial isso pode ser para 
futuros atletas. 

Compartilhe:

Consumo de álcool em uma escola 
municipal do Rio de Janeiro


