


O PROGRAMA

Parceria Diageo Global e Collingwood Learning 

No Brasil: INSTITUTO DIAGEO

Ações de Responsabilidade Social voltadas para:

O não-consumo por  Adolescentes

O consumo responsável por jovens

Utilização da linguagem do TEATRO para discutir com os
adolescentes a forma como compreendem e lidam com o 

consumo precoce de bebidas





A peça
FALA SÉRIO!

Apresenta a história de 03 adolescentes e os agravos vivenciados por eles por
conta do consumo de álcool.

A Peça tem uma duração de 30 minutos, seguida de uma discussão com a
plateia (20 minutos), sobre os possíveis impactos destas ocorrências, em suas
vidas presente e futura.

A peça excursiona por escolas e durante uma hora-aula, propõe esta reflexão
com os estudantes.



Guia – Aulas On-line



Fala Sério! Aulas On-line



1. VOCÊ SABIA: Texto introdutório 
para o professor com informações 
sobre o tema a ser abordado

2. Contextualização da cena que será 
exibida para a atividade

3. Link da cena com o detalhamento 
por escrito do que será visto

4. Falando Sério: Questões sobre o 
assunto, para reflexão com a turma

Estrutura Planos de Aula

5. Formulário de avaliação da aula
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PASSO A PASSO - IMPLEMENTAÇÃO
ESCOLAS

Identificar as séries e as 
turmas que tenham demanda 
para a utilização das 10 Aulas 

on-line

Distribuir o link para que os 
professores realizem suas 
inscrições e obtenham o 

material 
(https://bit.ly/inscricaofalaserioonline)

https://bit.ly/inscricaofalaserioonline
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PASSO A PASSO - PROFESSORES
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Inscrever-se através 
do link: 

bit.ly/inscricaofalaserioonline

Acessar o grupo do WhatsApp
com os coordenadores do IA 
e demais professores através 

do link informado no 
formulário de inscrição

Baixar o 
Caderno Fala Sério!  

Aulas On-line 
(disponibilizado no grupo do 
WhatsApp para os inscritos)

Planejar as aulas: definir 
estratégias de alcance, 

ferramentas on-line que 
serão utilizadas em cada 

aula-debate e organizar um 
cronograma

Distribuir o link para os 
alunos realizarem o 
pré-teste (avaliação de 
início - antes da aula 01)

Iniciar as Aulas-debate
com os alunos 

(Utilização do Guia)

Preencher a avaliação 
da aula de acordo com 
os resultados obtidos 
(Uma avaliação para cada 

aula)

Distribuir o link para os 
alunos realizarem 

o pós-teste
(avaliação de fim - aula 10)

Avaliar o Programa e 
indicar os nomes dos 
alunos aptos a serem 

certificados
(link disponível na aula 10)
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PASSO A PASSO – INSTITUTO ALIANÇA
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Acompanhar as 
inscrições dos 

professores

Tirar dúvidas dos 
professores no grupo 

de WhatsApp

Realizar leitura e 
tabular as informações 
das avaliações de aula

Contribuir no grupo do 
WhatsApp, para 
acompanhar o 

desenvolver das aulas
(receber prints e devolutivas)

Tabular as informações 
geradas pelo YouTube

referente a visualização 
dos vídeos

Realizar leitura e 
tabular as informações 
das avaliações finais

Produzir os certificados
para os alunos e 

professores






