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Associação UNIFICAR
Programa DROPI  

A UNIFICAR é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 2011, para criar respostas                                
e ferramentas de prevenção de comportamentos de risco, de apoio e orientação a famílias                   
e pessoas com problemas de dependências e comportamentos aditivos, assim como desenvolver 
iniciativas de educação para a cidadania. O Programa DROPI, criado pela UNIFICAR, é um 
projeto de prevenção de comportamentos de risco, através da educação socioemocional. 

O DROPI é um programa inovador de desenvolvimento socioemocional dirigido a crianças, 
que tem por base um canguru que se alimenta de sentimentos! O Dropi pretende influenciar 
pessoas no sentido de terem vidas mais positivas, saudáveis e equilibradas. 

A personagem deu origem ao livro “Dá o Salto com o Dropi!” e, posteriormente, foi produzido 
um Manual Técnico (disponível online), que contempla 10 sessões nas quais se promove o treino 
de competências pessoais e sociais, recorrendo a ferramentas de educação não-formal dinâmicas 
e participativas. 

A UNIFICAR tem-se dedicado à capacitação de Agentes Multiplicadores do Programa DROPI 
(ex.: professores, educadores, psicólogos), tendo até ao momento capacitado cerca de 100 
pessoas. Estes agentes têm implementado o programa nos seus contextos de trabalho (escolas, 
jardins de infância, ATL, entre outros), sendo que mais de 300 crianças já participaram no 
DROPI. A UNIFICAR também promove leituras dramatizadas do DROPI. 

O Programa DROPI é coordenado pela Sofia Mexia Alves, presidente e fundadora da 
Associação UNIFICAR. Para qualquer informação adicional, contacte: geral@unificar.pt 



Dá o Salto com o Dropi 

Sempre que surge algo nunca visto antes, é preciso enfrentar olhares de 
espanto que causam muito embaraço. 

O Dropi demorou muito tempo a aprender que não valia a pena tentar 
agradar aos amigos e querer ser parecido com eles. Agora ele faz aquilo que 
gosta, sem se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar. Ele prefere 
guiar-se pela sua intuição que é uma espécie de antena quase invisível, que 
leva cada um a fazer o que é melhor para si. A intuição parece uma asa 
transparente que quando é usada permite voar bem alto. 
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No caso do Dropi, o sentido do bem e do mal é captado por umas orelhas 
arrebitadas, parecidas com as de um morcego e é isso que faz dele uma espécie 
diferente. Desse modo, o Dropi é por vezes gozado e criticado: 

- Olha o orelhudo! 
- Queres que te traga um tronco de árvore para limpar essas cavernas? 
Atualmente, ele já não liga a esses comentários, mas nem sempre foi assim… 
Sendo muito pequenino, o Dropi passou muito tempo protegido na bolsa marsupial 

da sua mamã. Essa bolsa é parecida com um saco agarrado à barriga da mãe onde 
os filhos podem acabar de se desenvolver. Ele só mamava e passeava e aquela vida 
era muito boa. É normal os animais marsupiais continuarem o seu desenvolvimento 
depois de nascerem e ninguém estranhava que ele se fosse acostumando àquela vida 
quentinha e segura. De vez em quando, ele metia as suas orelhitas de fora e depois 
ganhava coragem para espreitar. Admirava-se muito com as longas planícies por 
onde a sua mãe caminhava à procura de alimento! Espantava-se com a variedade 
de animais com quem ela convivia e tinha muito medo dos reflexos do sol no lago 
onde ela se banhava. Desde cedo, ele aprendeu a usar as suas orelhas para absorver 
informação, pois elas permitiam-lhe saber se o dia estava luminoso ou sombrio.                 
E também era através delas que ele captava se alguém estava maldisposto ou feliz. 

Como o Dropi passava o tempo todo escondido na bolsa da sua mãe, foi 
desenvolvendo cada vez mais as orelhas. Elas tinham muitas funções para além 
da audição! 

Até que chegou o tempo de sair do marsúpio. Já todos os seus primos, que 
tinham a mesma idade, corriam mato fora e o Dropi nem sequer a cabeça queria 
tirar da bolsa materna. Não tardou a ouvirem-se comentários 

- Ele é um preguiçoso! Habitou-se à boa vida e não vê que é um grande peso 
para a mãe… 

- A culpa é dela; se fosse meu filho, já tinha saltado cá para fora, a bem ou          
a mal… 

- Quando se mima demais dá nisto… 
- No meu tempo, não era assim. Ainda eu mamava e já andava a ajudar           

a minha a mãe a apanhar comida… 
O Dropi nem sempre percebia o significado daquelas frases, mas as suas orelhas 

captavam o tom de ameaça no ar e ele cada vez se refugiava mais na barriga da 
mãe. A mãe era sábia e serena, por isso, ela não se importava de carregar a sua 
semente o tempo que fosse preciso até que ela decidisse desabrochar. Por seu 
lado, o pequeno Dropi alimentava-se dos sentimentos que a mãe lhe transmitia. 


