PROERD Governador Valadares

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num
esforço cooperativo entre a Polícia Militar, Escola e Família, que visa preparar
crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na
autocondução de suas vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão.
Por meio de atividades educacionais em sala de aula, o policial militar
devidamente capacitado, fornece aos jovens as estratégias adequadas para
tornarem-se bons cidadãos, resistir à oferta de drogas e ao apelo da violência.
Atualmente o programa dispõe de 5 currículos, sendo que todos eles são
apropriados para cada faixa etária: infantil (5 a 9 anos), crianças (10 anos),
adolescentes (12 anos), ensino médio (15 a 18 anos) e para os respectivos
pais. Em Governador Valadares, o currículo ministrado é direcionado para as
crianças do 5º ano e 7º ano dos ensinos fundamentais.
O programa abrange todas as redes de ensino, sendo pública ou privada,
e, neste ano de 2017, estão sendo formados 4.987 alunos, dos quais 1.110
são das escolas da rede municipal de ensino. De um total de 66
estabelecimentos de ensino contemplados, 11 escolas são municipais: Santos
Dumont, Padre Eulálio Lafuente Elorz, Marilourdes Nunes Coelho, Ronaldo
Perim, Reverendo Silas Crespo, Ivo De Tassis, Vereador Hamilton Theodoro,
Olegario Maciel, Rossalva Simões Ramalho, Prof. Helvecio Dahe e Maria
Elvira Do Nascimento.
Há 14 anos em ação em nossa cidade, para colocar o programa em
prática, contamos atualmente com 9 Policiais Militares capacitados como
instrutor PROERD, sendo: Sgt Ronilson, Sgt Dayana, Sgt Claudio, Sgt
Marques, Cb Simei, Cb Wilson, Cb Anderson, Cb Rogerio e Cb Carlos. Os
referidos militares são capacitados, preparados e munidos com toda
informação e material necessário para instruir os alunos a resistirem às
drogas e à violência de forma confiante e responsável.

Inicialmente idealizado como um programa antidrogas, hoje o PROERD
vai muito além de prevenir o abuso dessas substâncias entre os jovens, sendo
um programa de formação humanista, que prepara crianças e adolescentes
para tornarem-se cidadãos responsáveis e capacitados para a condução de
uma vida segura e saudável, além de possibilitar à escola a complementação
do seu projeto pedagógico pelo desenvolvimento da cidadania.

