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Parentalidade para Prevenção: 

Segurança na Formatura e no Baile de Formatura 
 
 

 
 

Converse com seu filho sobre como celebrar a temporada com segurança 
A temporada de bailes e festas de formaturas pode ser uma época de alto risco para consumo de álcool por 
adolescentes. Seu filho ou filha pode sentir pressão adicional para beber em uma festa pós-baile ou para acreditar 
que algumas bebidas após a formatura são um "rito de passagem". 
Lembre seu filho que beber com menos de 21 anos é ilegal e gera numerosos riscos potenciais para sua saúde e 
segurança. Falar com seu filho adolescente agora sobre suas expectativas, ouvir sua perspectiva e estar envolvido 
são atitudes que podem ajudar a estabelecer as bases para uma boa tomada de decisão enquanto celebram essas 
conquistas. 

 
 

Nas semanas antecedentes o baile e a formatura 
Aproveite as pequenas oportunidades que antecedem o grande dia para conversar com seus filhos sobre o baile e a 
formatura. Tranquilize o seu filho adolescente, para que compreenda as pressões e os medos da noite de formatura e do 
baile, e converse sobre eles. 
 

 Tenha uma conversa com seu filho adolescente sobre o uso de 
substâncias. Seja claro que você não quer que seu filho consuma álcool ou 
use outras drogas.

 Discuta suas expectativas em relação ao uso de álcool, direção e horário de 
voltar para casa. Certifique-se de que seu filho adolescente entenda as 
consequências de violar as regras.

 Prepare seu filho para a pressão dos colegas. Incentive-os a fazer as 
escolhas certas. Reconheça e elogie as boas decisões que seu filho 
adolescente tomou no passado.

 Pratique habilidades de recusa. Venha com ideias para lidar com situações 
desafiadoras, como ser oferecida uma bebida alcoólica ou uma carona com 
alguém que tenha bebido.

 Compartilhe seu entusiasmo e apoie-os durante esse período tão alegre.
 Lembre-os que você está disponível, caso tenham quaisquer dúvidas ou queiram fazer perguntas.

 

Dicas para dar uma festa de formatura ou baile com segurança 
Realizar uma festa de formatura ou pós-baile em sua casa pode ser uma ocasião memorável para você, seu filho e seus 
amigos. Você pode fornecer um espaço livre de substâncias e seguro para celebrar, seguindo algumas dicas: 

 
 

 Defina regras claras e as consequências por violar essas regras com antecedência. 
Comunique as regras com antecedência aos seus convidados.

 Não sirva bebidas alcoólicas. Não permita que tragam essas bebidas para sua casa.
 Receba os convidados na porta. Verifique todas as bolsas, para ver se não estão trazendo 

bebidas para sua casa.
 Fique na festa. De vez em quando, caminhe pela área da festa, para ter certeza de que os 

convidados estão seguros.
 Não deixe os convidados saírem e voltarem para a festa sem supervisão ou permissão.
 Não permita que participantes não convidados entrem na festa.
 Guarde todas as bebidas com álcool. Tranque os armários com licor e remova bebidas 

alcoólicas da geladeira e coloque em um lugar seguro.
 Se suspeitar que um convidado está bêbado, entre em contato com seus pais ou responsáveis 

imediatamente.



O que você precisa saber antes que seu filho vá à festa 
Quanto mais você fala com seu filho sobre a tomada de boas decisões e sobre suas expectativas em relação ao uso de 
substâncias, mais preparado ele ou ela estará para fazer escolhas saudáveis, como recusar álcool ou outras drogas. 
Ajude-o a lidar com a possibilidade de pressões adicionais para fazer escolhas de risco ao celebrar o baile ou a 
formatura na casa de um amigo. 

 
 Saiba onde o seu filho adolescente está indo, com quem estará e quando você espera que seu filho 

volte para casa.
 Lembre ao seu filho adolescente que ele deve usar cinto de segurança (quando estiver dirigindo ou 

como passageiro) e nunca entrar no carro com alguém que tenha bebido ou usado qualquer outra 
substância, como a maconha.

 Defina um código com seu filho adolescente, que ele possa usar com você se estiver desconfortável. 
Deixe seu filho ciente de que você estará disponível para buscá-lo, se ele se sentir inseguro.

 Lembre seu filho adolescente das habilidades de recusa que você praticou com ele.
 Incentive seu filho a ficar com um grupo de amigos durante a noite e a cuidarem um do outro.
 Diga para ele não deixar comida/bebida desatendida.
 Certifique-se de que o celular do seu filho está totalmente carregado, antes de sair de casa para a 

festa.
 Fique acordado até que seu filho volte para casa e lembre-o de quanto você está feliz por ele 

ter chegado em casa em segurança.
 

Lei do Anfitrião Social – Q&A 
 
O que é um anfitrião social?  
Um anfitrião social é qualquer um (adulto ou menor) que está no comando do local e que fornece bebidas alcoólicas ou permite que 
sejam consumidas nesses locais. 
Estarei contra a lei, caso permita que os convidados menores de idade do meu filho consumam álcool em minha casa?  
Sim. A idade legal para beber em Massachusetts é 21 anos. É contra a lei servir ou fornecer bebidas alcoólicas aos convidados menores 
de idade ou permitir que eles consumam álcool em sua casa ou em outra propriedade que você controla. Se permitir isso, você pode ser 
processado criminalmente. A penalidade é uma multa de até US $ 2.000, prisão por até um ano, ou ambos.  
Posso ser processado, se meu filho ou um convidado menor de idade, dentro da minha casa, beber e ferir alguém?  
Sim. Você pode ser financeiramente responsável, se seu filho ou um convidado menor de idade ferir outra pessoa (ou ele mesmo) 
depois de ter consumido álcool, se você controlou o fornecimento de bebidas alcoólicas, disponibilizou-as ou serviu. Os processos 
de julgamento civis podem chegar a milhões de dólares. 
E se meu filho permitir que os hóspedes menores de idade bebam ou portem álcool na minha casa ou em outra propriedade que 
eu controle? 
Você ou seu filho podem ser acusados criminalmente. Para que você seja declarado culpado, de acordo com a Lei do Anfitrião Social, a 
comunidade deve provar que você ou seu filho forneceram, deram ou providenciaram intencionalmente, ou permitiram que menores de 
idade possuíssem bebidas alcoólicas em sua casa ou em outro imóvel que você controla. Você ou seu filho também podem ser 
processados civilmente.  
A Lei do Anfitrião Social se aplica se eu alugar um quarto de hotel para a festa da minha filha? 
Sim, já que você controla o quarto do hotel, aplica-se a Lei do Anfitrião Social.  
A minha apólice de proprietário cobre os custos do litígio e qualquer julgamento contra mim ou meu filho? 
Você pode ou não ser coberto, especialmente se o menor que ingeriu bebida alcoólica causar ferimento ou morte por uso de um 
automóvel. Muitas apólices de seguro não cobrem situações em que uma conduta criminal esteja envolvida. 
 

Fonte: http://www.mass.gov/essexda/docs/publications/alcohol-and-drugs/social-host-tagged.pdf 
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Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/GraduationFacts/graduationFact.htm 

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AlcoholFacts&Stats/AlcoholFacts&Stats.htm 

http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/MakeADiff_HTML/makediff.htm 
 
Adolescente Seguro – Segurança pós-baile  
http://teen-safe.org/faq/ 
 
Responsabilidade do Anfitrião Social  
http://socialhostliability.org/ 

 
Parentalidade para Prevenção é uma série educacional da Coalizão Decisões em Cada Volta (Decisions at Every Turn Coalition) para pais e outros cuidadores para 

aumentar a percepção e o conhecimento sobre assuntos importantes da juventude e para encorajar o diálogo sobre a tomada de decisões saudáveis. 
Por favor, visite http://www.AshlandDecisions.org/parent-tip-sheets.html  para acessar nossa biblioteca completa de folhetos de dicas. 
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