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INFORMATIVO PROERD 

 Inscrições para os Cursos Proerd - 2º semestre de 2022 

 

 O Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD é uma ação conjunta entre 

Polícia Militar, Escola e Família, no sentido de prevenir o uso de drogas e a violência entre 

estudantes, bem como ajudá-los a fazer escolhas seguras e saudáveis.  

 Com uma linguagem acessível às faixas etárias a que se destina, o programa oportuniza a 

identificação de habilidades básicas e fundamentais, bem como o processo de desenvolvimento do 

indivíduo, necessários à promoção da saúde, que incluem: autoconhecimento e autocontrole, 

tomada de decisão responsável, compreensão dos outros (alteridade), habilidades de comunicação 

e relacionamento interpessoal, lidar com desafios e responsabilidades.  

 

Conheça os cursos Proerd: 

 

Cursos  Ano / Público Nº de Lições 

KIDS (Seção I) 1º ano do Ensino Fundamental 08 

KIDS (Seção II) 3º ano do Ensino Fundamental 04 

Caindo na Real - 5° ano 5º ano do Ensino Fundamental 10 a 12 

Caindo na Real - 7º ano 7º ano do Ensino Fundamental 10 

Pais e Responsáveis Comunidade Escolar 05 de 2 h/a 
 

 Palestras sobre a temática da prevenção às drogas, podem ser solicitadas paras as faixas 

etárias não contempladas pelos cursos Proerd, a partir do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

Período de inscrição:   
 

 Das 07h00 do dia 11 de junho até as 18h00 do 15 de julho de 2022. 
 

Para solicitar, encaminhe OFÍCIO, contendo: 

 

  Curso(s) pretendido(s);  

  Número de turmas por turno;  

  Número de alunos por turma e  

  Telefone para contato.  

 

O OFÍCIO deverá ser enviado para caixa SEI (PMDF/CPSP/SPAS) ou pelo E-mail 

(cpsp.spas@pm.df.gov.br).  

 

Outras informações podem ser acessadas por meio da Carta de Serviços, na página da PMDF 

(www.pmdf.df.gov.br) 
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