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Alcoolismo e tabagismo - Papo Reto

A

A Série Papo Reto sempre traz à tona assuntos
fundamentais para o cotidiano e amadurecimento
do jovem, abordando temas importantes e atuais,
sempre com uma linguagem honesta e sem papas na língua,
aﬁnal, aqui o negócio é papo reto! Na coleção, o álcool e o
tabaco são tratados baseado em um princípio básico universal
que, segundo Descartes, é a coisa mais bem distribuída
entre os homens: o bom senso. Os livros da coleção são
escritos em uma linguagem com a qual o jovem se identiﬁca,
falando de igual para igual sem deixar de ser didático.

Material de apoio
e

C

A EDUCAÇÃO
É A MELHOR
PREVENÇÃO

MANUAL DA FAMÍLIA
A família tem um papel
fundamental, pois toda reflexão só
ganha relevância quando tratada
dentro do lar.
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48
ISBN: 978-85-88579-68-2

MANUAL DO EDUCADOR

ISBN 978858857969-9

9 788588 579699

e

C

om o objetivo de discutir – sem
meias-palavras e sem panos quentes
– assuntos importantes do universo
adolescente e jovem, a Série Papo
Reto é composta por dois volumes, a saber:
Tabagismo e Alcoolismo. Cada um deles trata
os assuntos de maneira aberta, direta e muito reflexiva. A intenção é a de conscientizar
o jovem para que ele tome suas próprias decisões responsavelmente, ou seja, assumindo
as consequências de suas escolhas, quer elas
sejam boas, quer elas sejam más. O mais importante é formar cidadãos pensantes, e não
reprodutores de tabus sociais. Nesse sentido,
é necessário que o(a) professor(a) desenvolva atividades pertinentes e que viabilizem
tal formação. Portanto, o Livro de Atividades
traz inúmeras propostas de exercícios e discussões. Com ele, a Série Papo Reto ganha
mais praticidade e mais aplicabilidade no
universo adolescente e jovem. O Caderno de
Atividades, utilizado em conjunto com os livros paradidáticos, é um agente transformador na vida do aluno. O responsável por fazer
a ligação da teoria com a prática.

A EDUCAÇÃO
É A MELHOR
PREVENÇÃO

MANUAL DO EDUCADOR
O Manual do Educador
é peça articuladora
da Série Papo Reto e,
com ele, ganha-se unicidade.
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 40
ISBN: 978-85-88579-69-9

CADERNO DE ATIVIDADES

ISBN 978858857967-5

9 788588 579675

SÉRIE PA PO RE T O

ISBN 978858857968-2

9 788588 579682

SÉRIE PA PO RE T O

MANUAL DA FAMÍLIA

e
om o objetivo de discutir – sem
meias-palavras e sem panos quentes
– assuntos importantes do universo
adolescente e jovem, a Série Papo
Reto é composta por dois volumes, a saber:
Tabagismo e Alcoolismo. Cada um deles trata
os assuntos de maneira aberta, direta e muito
reflexiva. A intenção é a de conscientizar o
jovem para que ele tome suas próprias decisões responsavelmente, ou seja, assumindo as
consequências de suas escolhas, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. O mais importante é formar cidadãos pensantes, e não reprodutores de tabus sociais. Nesse sentido, o
Manual do Educador ajudará o(a) professor(a)
no desenvolvimento dos conteúdos dos livros,
fornecendo não só orientações pedagógicas
e didáticas mas também um aprofundamento sobre os assuntos da série. O Manual do
Educador é a peça articuladora da Série Papo
Reto e, com ele, todos os demais livros ganham unicidade, fazendo dessa coleção um
grande aliado na formação de nossos jovens.

SÉRIE PA PO RE T O

C

om o objetivo de discutir – sem
meias-palavras e sem panos quentes
– assuntos importantes do universo
adolescente e jovem, a Série Papo
Reto é composta por dois volumes, a saber:
Tabagismo e Alcoolismo. Cada um deles trata
os assuntos de maneira aberta, direta e muito reflexiva. A intenção é a de conscientizar
o jovem para que ele tome suas próprias decisões responsavelmente, ou seja, assumindo
as consequências de suas escolhas, quer elas
sejam boas, quer elas sejam más. O mais importante é formar cidadãos pensantes, e não
reprodutores de tabus sociais. Nesse sentido,
a família tem um papel fundamental, pois
toda e reflexão só ganha relevância quando
tratada dentro do lar. Para tanto, o Manual da
Família norteará os pais nas conversas sobre
os conteúdos dos livros, fornecendo, principalmente, um aprofundamento sobre os assuntos da série. O Manual da Família é uma
ferramenta de consolidação para tudo que se
é discutido na Série Papo Reto.

A EDUCAÇÃO
É A MELHOR
PREVENÇÃO

CADERNO DE ATIVIDADES
Com inúmeras propostas
de exercícios e discussões,
a Série Papo Reto
ganha mais praticidade.
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48
ISBN: 978-85-88579-67-5
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Pensando em obter o melhor uso deste material, a coleção oferece dois manuais, que servirão de apoio aos educadores e também à família, uma vez que esta tem uma importante função no trabalho preventivo com o jovem.

Série Papo Reto
O

ISBN 978858857965-1

9 788588 579651

A EDUCAÇÃO
É A MELHOR
PREVENÇÃO

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48
ISBN:
978-85-885-7965-1

ALCOOLISMO
A ideia deste livro não é afastar o jovem
do consumo da bebida alcoólica ou criar um terror
arbitrário em sua mente. Queira ou não queira,
o álcool faz parte da vida de todos nós e é importante
que saibamos lidar com ele da maneira certa.

ISBN 978858857966-8

9 788588 579668

SÉRIE PA PO RE T O

livro Tabagismo da Série Papo
Reto é uma obra totalmente
diferente do que já se viu – e do
que se tem por aí. A linguagem e
abordagem utilizadas não foram elaboradas
com o intuito de botar medo na turma sem
muitas explicações. Muito pelo contrário, o
intento foi sempre o de promover a reflexão
e discussão sobre o assunto. A expectativa é
a de que os juvenis leitores e leitoras tenham
em mente, de maneira muito lúcida e crítica,
os reais motivos pelos quais a melhor decisão
que eles podem vir a tomar na vida é se manter
longe do cigarro, no entanto, isso deve partir
deles. A ideia aqui é apenas orientá-los pelo
melhor caminho, jamais ditar o que é certo ou
errado. E viva a liberdade de cada um, dando
preferência a maior liberdade de todas: a de
tomar decisões inteligentes.

SÉRIE PA PO RE T O

Alcoolismo da Série Papo Reto
obra totalmente diferente do
se viu – e do que se tem – por aí.
uagem e abordagem utilizadas
oradas com o intuito de botar
sem muitas explicações. Muito
o intento foi o de promover
discussão sobre o assunto. A
de que os jovens leitores e
em mente, de maneira muito
os reais motivos pelos quais a
que eles podem vir a tomar na
r longe do consumo excessivo
ntanto, isso deve partir deles.
penas orientá-los pelo melhor
s ditar o que é certo ou errado.
e de cada um, principalmente,
s as liberdades: tomar decisões
onscientes.

A EDUCAÇÃO
É A MELHOR
PREVENÇÃO

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48
ISBN:
978-85-885-7966-8

TABAGISMO
O livro Tabagismo é uma obra diferente
do que já se viu por aí. A linguagem e abordagem
utilizadas foram elaboradas com o intuito de promover
a reflexão e discussão sobre o assunto, e não de criar
um tabu sobre um tema tão importante assim.
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