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Projeto Língua Solta debate o combate às drogas
em escola pública

05 de Setembro de 2012
Professores e funcionários da Escola Municipal Marcílio Rangel, zona leste da cidade,
receberam na tarde desta terça-feira (04) o Projeto Língua Solta. A Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Piauí, participou do evento sendo representada por Ana Lúcia Sousa,
presidente da Comissão de Combate às drogas.
O projeto Língua Solta possui um formato de diálogo levando a participação dos jovens, que
encontram na atividade uma oportunidade de tirar dúvidas e interagir de modo descontraído
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sobre temas relevantes para a formação cidadã. Neste encontro o tema debatido foram as
drogas com foco em qualificação dos professores no assunto e prevenção na escola.
De acordo com a coordenadora do projeto, a jornalista Maia Veloso, o Língua Solta está
entrando numa nova fase. “Nosso foco sempre foi o jovem, mas resolvemos iniciar essa
etapa tendo como público-alvo os professores. Eles são agentes multiplicadores e precisam
estar capacitados para educar e disciplinar os alunos”, explicou.
Durante toda a tarde, os professores assistiram uma palestra do sociólogo e mestre em
políticas públicas, Marcondes Brito. Foram debatidos formas de combate às drogas,
prevenção e tratamento.
Ana Lúcia Sousa ressaltou a importância do evento. “Iniciativas como essa contribuem para
a prevenção ao uso de droga, que é bem mais barato do que investir no tratamento de
usuários. A OAB-PI sempre se posiciona nas questões que envolvem a sociedade e não
poderia ficar de fora desta luta”, destacou.
O projeto língua solta existe há quatro anos e está realizando essas atividades em parceria
com o Instituto Qualidade no Ensino (IQE) e Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(Semec). Ainda receberão o projeto as seguintes escolas: Escola Municipal do Mocambinho,
zona Norte; Escola Santa Fé, região sul; Escola Municipal São Sebastião, zona sudeste; e
Escola Municipal Santa Teresina, zona rural da capital.
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