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Histórico

↗ Prevenção no Brasil: tradicionalmente não baseada 
em evidência; atividades pontuais que não seguem 
boas práticas de prevenção.

↗ Escolha do programa: sugestão da UNODC para 
Ministério da Saúde  (2013).

↗ Unplugged = Tamojunto
↗ Good Behavior Game = Elos
↗ Strengthening Families Program= Famílias Fortes

↗ Inicialmente os 3 programas foram disseminados pelo 
Ministério da Saúde – Coordenação Geral de Saúde 
Mental Álcool e Outras Drogas (CGMAD)

↗ Em 2015 passam também a ser disseminados pela 
SENAD - Secretaria Nacional de Políticas de Drogas-
Ministério da Justiça

↗ Em 2019 o Programa Famílias Fortes é Transferido 
para o Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos. Elos e Tamojunto seguem no Ministério da 
Saúde.



PRÉ-PILOTO (2013)
• Seleção dos programas
• Composição e treinamento da equipe

formadora nacional
• Adaptação cultural
• Pesquisas com UNIFESP, UFSC e UnB

PILOTO (2014)

• Monitramento e avaliação dos resultados
• Adaptações culturais

EXPANSÃO (2015)

• Implantação em 5 regiões
• Testagem do modelo de multiplicação

HISTÓRICO

Disseminação (2016 - 2018)

• Disseminação em larga escala

Reavaliação (2018-2019)

• Adaptação e reavaliação (UNIFESP e UFC)



#Tamojunto 2.0
• Conjunto de 12 aulas 

• Professor é o facilitador do encontro entre os  adolescentes e 
promotor da  construção de conhecimento em pequenos grupos

• Indicado para 7ª série /8º ano

• 3 oficinas de pais:  conduzidas por profissionais da educação e da 
saúde

• A metodologia enfatiza o caráter interativo e a construção vivencial do 
conhecimento, por meio de atividades lúdicas, integrando elementos 
de estilo de vida dos adolescentes e o trabalho com crenças 
normativas



HABILIDADES SOCIAIS 
e PESSOAIS

EDUCAÇÃO 
NORMATIVA

CONHECIMENTO

• Programa escolar de prevenção ao uso de drogas (Kreeft et al 2009)

• Ministrado por professores

• 12 unidades de 1 hora cada – inseridas nas aulas regulares

• Criado por pesquisadores europeus

Modelo teórico Unplugged

Abordagem da Influência 

Social Compreensiva ou 

Global



Conteúdo das aulas

As aulas do programa concentram-se em três componentes:

* informação e pensamento crítico;
* habilidades interpessoais;
* habilidades intrapessoais.

Três pontos importantes da metodologia:

* A disposição dos educandos em roda;
* O trabalho em pequenos grupos;
* O uso dos energizadores.



Principais Resultados Europeus

Redução de 28% de episódios de 
embriaguez 

Redução de 30% de fumar cigarro 
diariamente 

23% de redução na experimentação de 
maconha

Faggiano et al 2008, 2010



DISSEMINAÇÃO MUNDIAL DO UNPLUGGED



Material #Tamojunto 2.0

Guia do Professor

Caderno do Educando

Cartões da Aula 9

Guia da Oficina de Pais e Responsáveis

Pôster



•Avaliação de 
Processo

•Avaliação de Eficácia 
(n= 2185)

2013

•Avaliação de 
Efetividade (n=6637)

2014/2015
•Avaliação de 

Processo

•Avaliação de 
Efetividade (n=5208)

2019/2020



▪ Jogo concomitante à atividade regular 

▪ Equipes diversificadas

▪ 4 regras de convivência em coletivos

Objetivo: realizar a atividade quebrando o 
mínimo de regras possível 

▪ 4 Momentos

Instruções da Atividade

Revisão das Regras

Jogando o Jogo Elos

Reconhecimento e valorização das equipes 

Todas as equipes 
podem vencer!



❖ O JOGO ELOS – CONSTRUINDO COLETIVOS é

uma estratégia de mediação das relações sociais em

sala de aula que contribui para a produção de uma

interação harmônica e cooperativa entre os(as)

educandos(as) e com o(a) educador(a).

❖ Trata-se de uma proposta lúdica realizada

concomitantemente a qualquer atividade escolar

que não necessite da intervenção direta do(a)

educador(a).

DEFINIÇÃO



ELEMENTOS CENTRAIS

1. TRABALHO EM EQUIPES

2. REGRAS DE CONVIVÊNCIA NO COLETIVO

Equipes diversificadas em relação a:
- Comportamento
- Gênero 
- Aprendizagem

EXPRESSAR-SE DE FORMA ADEQUADA

RESPEITAR O OUTRO SEGUIR AS INSTRUÇÕES DA ATIVIDADE

SEGUIR O ACORDO SOBRE OS LUGARES



Famílias Fortes

É uma metodologia britânica de prevenção 

ao uso e abuso de álcool e drogas 

destinada a famílias com adolescentes de 

10 a 14 anos. A prevenção se realiza por 

meio do fortalecimento de vínculos 

familiares e desenvolvimento de habilidades 

de vida (parentais, sociais, emocionais e 

cognitivas).



Famílias Fortes

▪ Encontros conduzidos por profissionais de saúde, assistência e 

desenvolvimento social que passaram por formação, numa frequência 

semanal 

▪ Os encontros refletem sobre os valores das famílias, dinâmicas e 

metas familiares, relação entre pais e jovens, habilidades para expressão de 

amor e apoio e estabelecer regras



Temas dos Encontros

Encontro 1
✓ Pais – Amor e limites
✓ Filhos – Ter metas e sonhos
✓ Famílias – Apoiar as metas e os sonhos 

Encontro 2
✓ Pais - As regras da nossa casa
✓ Filhos - Admirar as mães, pais e responsáveis
✓ Famílias - Admirar os membros da família

Encontro 3
✓ Pais - Incentivar boas atitudes
✓ Filhos - Lidar com o estresse
✓ Famílias - Momentos de Família

Encontro 4
✓ Pais – Usar consequências
✓ Filhos – Seguir regras
✓ Famílias – Compreender os valores familiares

Encontro 5
✓ Pais – Construir pontes
✓ Filhos – Lidar com a pressão de amigos
✓ Famílias – Fortalecer a comunicação familiar

Encontro 6 
✓ Pais – Proteger contra o abuso de substâncias
✓ Filhos – Pressão dos amigos e bons amigos
✓ Famílias – Famílias e pressão dos amigos

Encontro 7 
✓ Pais – Ajudar e ser ajudado
✓ Filhos – Atingir nossas metas
✓ Famílias – Juntando tudo



Cada encontro é composto de:

Primeira hora: 
Reunião de filhos em 
uma sala e dos pais 

em outra sala.

Segunda hora: 
Reunião das 

famílias em uma 
única sala.

Lanche: Antes da 
primeira hora ou 

entre elas.

Sala para crianças: 
Cuidadores com os 

filhos menores de 10 
anos.

Sete encontros semanais e depois quatro reuniões 
mensais de acompanhamento com um grupo de 15 

famílias.


