NA REAL online
GUIA PARA O PROFESSOR

NOSSO MANIFESTO –
DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES
Nosso manifesto expressa nossas crenças
sobre como lidamos com o combate ao
consumo de álcool por adolescentes e como
buscamos empoderar os jovens a fazerem
escolhas responsáveis.

Na Real é educar e transformar vidas
Combater o consumo de álcool por adolescentes através
do pensamento positivo
Buscar preparar e fortalecer uma geração para a pressão
dos colegas, contra influências negativas
Conhecimento é poder
Quando você tem de lidar com dúvidas e indecisão,
é importante estar preparado com informações e
conhecimento
E quando o mundo inevitavelmente exigir que você
faça escolhas, esteja pronto para fazê-las baseadas em
informações confiáveis
Na Real: empoderando uma geração para escolhas
conscientes
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SOBRE O NA REAL

O QUE É O NA REAL ONLINE?

Os adolescentes têm direito à educação
sobre a importância do combate ao
consumo de álcool por jovens que seja
honesta, fortalecedora e inspiradora.
Queremos ser uma voz de mudança positiva
para dez milhões de jovens até 2030. O Na
Real acontece em mais de 25 países ao redor
do mundo.

Dinâmico, leve, divertido e envolvente, o Na
Real Online combina um drama envolvente
com ferramentas de aprendizagem
interativas. Conta uma história poderosa
e realista de adolescentes e o consumo
precoce de álcool. Os alunos param e
perguntam: “E se fosse comigo?” em um
curso online interativo, de 60 minutos.

OBJETIVOS DE APRENDIZADO
Os alunos observam, exploram e refletem sobre temas centrais acerca
do consumo de álcool por adolescentes:
•

As causas sociais e emocionais

•

O impacto nas vidas dos adolescentes

•

A influência social e a tomada de decisão

•

Onde e como ajudar a si mesmo e aos outros

COMO USAR O NA REAL ONLINE
SESSÕES
DE AULA
• Faça login usando o botão ‘Você é um
professor?’ com antecedência; e registre
o número de alunos da turma
• Use um quadro interativo ou projetor
para concluir o curso com o grupo
• Use as atividades interativas para
discutir os pontos de aprendizagem
juntos
• Faça nossa rápida pesquisa com os
alunos antes e depois da navegação
na Plataforma do Na Real Online, para
ver o progresso dos alunos e baixar os
resultados. Para manter as respostas
anônimas, siga o link para usar nossa
atividade, que é bem simples: Cabeça
pra Baixo, Mão pra Cima!

ESTUDANTES
INDIVIDUALMENTE
• Envie por e-mail o link do
curso para os alunos
• Os alunos se inscrevem
anonimamente
• Os alunos concluem o Na
Real Online em seu próprio
tempo
• Eles serão solicitados a
responder a perguntas
simples, para que
possamos monitorar seu
progresso
• Eles podem usar links
úteis para informações,
conselhos e orientações
adicionais

INCORPORANDO OS APRENDIZADOS
QUIZ

Crie um questionário de conhecimentos sobre o álcool e seus
riscos. Inclua perguntas sobre o que aconteceu no Na Real,
incluindo as consequências do consumo indevido e precoce de
álcool para cada personagem.

DESIGN GRÁFICO / ARTE

Os alunos podem alertar sobre os perigos do consumo de
álcool por adolescentes, criando pôsteres ou anúncios online.
Incentive-os a usar os desafios e dilemas que os personagens
enfrentaram na história.

DRAMA

Use o enredo como inspiração para os alunos criarem suas
próprias cenas, sobre o consumo de álcool por adolescentes.
Ajude-os a aprofundar o tema da pressão dos colegas e a criar
finais alternativos para o Na Real!

ESCRITA CRIATIVA

Os alunos imaginam que são amigos ou familiares de um
dos personagens, em um ponto do filme. O que eles podem
aconselhar por e-mail, mensagem ou carta? Eles podem
também escrever um artigo de jornal sobre o incidente no final
da história.

COMPETIÇÃO

Os jovens geralmente têm as melhores ideias. Organize uma
competição para a criação de campanhas sobre os perigos do
consumo de álcool por adolescentes, mostrando esses trabalhos
a outras pessoas.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Os alunos podem recriar cenas do filme Na Real, ou fazer um
documentário sobre os perigos do consumo de álcool por
adolescentes.
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MANTENHA CONTATO
Obrigado por apresentar o Na Real, na sua escola e ajudar adolescentes a aprender sobre
os riscos do consumo de álcool nessa faixa etária. Também esperamos que o Na Real
tenha proporcionado uma experiência de aprendizagem única e criativa, que enriquece
o currículo escolar. Por favor, compartilhe sua experiência com o Na Real conosco e com
outros educadores!

INSTITUTO ALIANÇA
+55.71.99187.0650
ia@institutoalianca.org.br
www.instagram.com/institutoalianca
www.facebook.com/institutoalianca
twitter.com/ialianca
www.institutoalianca.org.br
O Programa Na Real faz parte do “Smashed”, um programa global de educação, criado pela
Collingwood Learning no Reino Unido. Graças ao patrocínio da Diageo Brasil e da gestão do
Instituto Diageo, o Na Real Online é gratuito para as escolas.
www.smashedproject.org
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