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Projeto Língua Solta do IQE

Palestra alerta pais para prevenção das drogas na região sul de Teresina
Trazer a família para o debate sobre a prevenção das drogas nas escolas. É o que
defende o projeto Língua Solta em parceria com o Instituto de Qualidade no Ensino
(IQE). Uma palestra foi realizada neste final de semana, na Escola Municipal Santa Fé,
no bairro Areias, voltada para os pais dos alunos da instituição. O objetivo é implantar a
cultura de paz nas relações familiares e no ambiente escolar como mecanismo de
prevenção contra as drogas.
A palestra que integra o terceiro ciclo do projeto contou com a participação do
presidente do IQE, Horácio Almendra, representante da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Lúcio Tadeu, Conselho Estadual de Assistência Social e Polícia Militar - Rone,
capitão Fábio Abreu. A jornalista Maia Veloso, idealizadora do Língua Solta, lembrou que
é preciso que as escolas envolvam os familiares de forma positiva, ajudando-as a
compreender sua proposta pedagógica escolar e compreender como podem apoiar seus
filhos não só nas atividades escolares. “É preciso ir além. A família é fundamental para
blindar os jovens de fatores externos, como as drogas. A relação familiar é o alicerce
necessário e imprescindível para manter os alunos longe de bebidas e das drogas”,
afirmou.
Para o presidente do IQE, Horácio Almendra, o Língua Solta reforça o conceito de
educação integral ao abordar temáticas como as drogas. Ele defende que o processo
ensino aprendizagem vai além das disciplinas como Matemática e Português. “Educação
também é inclusão social. Nada inclui mais do que a educação. Temas transversais como
prevenção de drogas deve existir na escola. Só assim efetivamente teremos uma
democracia que ofereça igualdade de oportunidade. E isso só será possível através de
uma educação de qualidade para todos”, defendeu.
O IQE, organização não governamental, tem atuado em 559 escolas públicas do Piauí
levando uma nova metodologia de ensino para 3.500 professores das redes municipais e
estadual de ensino. Através do Língua Solta, o IQE passa a atuar na prevenção, assim
liberando todo o tempo e energia da criança para aquilo que realmente importa e
constrói: a aprendizagem eficaz. O Instituto acredita que, concluído o projeto atual
(implantação do Língua Solta em cinco escolas públicas da rede municipal de Teresina),
possa expandi-lo para outras escolas.

