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Introdução 
 

As bebidas alcoólicas, como o vinho, a aguardente, a cerveja e o whisky, são 

consumidas em todo o mundo há já muitos anos. Podemos dizer que o álcool é a 

droga mais vulgar. 

 

Como as bebidas alcoólicas são socialmente aceites e são consumidas em muitas 

ocasiões sociais e festivas, poderíamos pensar que não causam danos. Mas a 

realidade é outra, o seu consumo excessivo e prolongado tem graves consequências 

para a saúde e está na origem de muitos problemas familiares, financeiros e sociais. 

 

O estado de intoxicação e descontrolo causado pelo álcool chama-se alcoolismo. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o alcoolismo está entre as cinco 

doenças mais incapacitantes no mundo. 

 

Texto: “Quais são as consequências do alcoolismo” (p.190) – Manual Terra Viva, 6º ano Ciências da Natureza – 

Editora Santillana, Portugal – 2005 

 

Tarefa   
 
Como um aluno interessado em aprender sobre os males do alcoolismo e interessado 
em alertar as pessoas para esses males, vais fazer uma pesquisa na Internet sobre as 
consequências do excesso de álcool para o organismo e as suas consequenciais 
familiares e sociais.  
 
Depois, individualmente, vais utilizar essas informações para escrever uma carta de 
alerta à um familiar, amigo ou um vizinho teu que tu sabes que tem problemas com o 
álcool.  
 
De seguida, com o teu grupo, vocês vão elaborar um cartaz informativo onde alertam 
as pessoas para os problemas provocados pelo uso e abuso de álcool.  
 
O cartaz será depois colado no pátio da escola, e se for possível entreguem a carta a 
pessoa visada. Os dois produtos devem ser entregues no portfólio da disciplina (no 
caso do cartaz, entregar uma foto da mesma). 
 
Finalmente, vocês vão comentar esses trabalhos no vosso Blogfólio. 
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Orientações 
 

 1º Passo – Pesquisa e Selecciona (2ª aula – 15 minutos)) 
A pesquisa vai ser feita em grupo. Para isso tu e teu grupo devem consultar o guião de 
pesquisa na Internet. 
 
A investigação deve abordar os temas: 

• O que é alcoolismo;  

• Consequências do excesso de álcool no organismo: órgãos afectados, doenças 
físicas e psicológicas provocadas; 

• Consequências familiares: como é o ambiente familiar, como afecta os filhos, etc. 

• Consequências sociais: desemprego, acidentes, etc. 

• Local de tratamento ou ajuda em Cabo verde. 
 
Para fazer a pesquisa utilizam os recursos, mas também outras fontes que 
conseguirem encontrar sobre alcoolismo. 
 
Durante a pesquisa mantêm o programa Word aberto para colarem numa folha as 
informações e fotos que acham que servem para os trabalhos. Não se esqueçam de 
também tirar o nome do site e, se possível, do autor. Depois gravam a folha Word na 
vossa pasta.  

 

 2º Passo – Escrever a Carta (2ª aula – 15 minutos) 
Abra a folha que gravaste, lê o que tens aí e começa a organizar a informação de 
acordo com a sua prioridade. Não tens que utilizar toda a informação encontrada, 
deves seleccionar as mais importantes para transmitires a tua ideia. Também não é 
aconselhável que utilizas o texto como a encontras, podes utilizar as tuas palavras 
para resumir o texto.  
 
A carta deve ser coerente, para não aparecer como um conjunto de informações 
avulsas. Pensa sempre na pessoa para quem estás a escrever, utiliza o que sabes 
dele para dares exemplos concretos: 
 
Introdução: Eu sou teu… estou escrevendo esta carta para…  
 
Corpo da carta: o alcoolismo é… o excesso de álcool provoca… o álcool pode trazer 
muitos problemas à tua família (por exemplo, é o que está a acontecer na tua casa) … 
isso é mau porque… 
 
Conclusão: é por ser teu… e sabendo de todos esses males e problemas que o álcool 
pode provocar que eu estou… aconselho-te a… ainda vai a tempo para… podes 
procurar ajuda em…  
 
Fecho: acreditando que este será o teu primeiro dia de uma nova vida, termino 
enviando-te um… sou tua….  
 
Post-scriptum (PS): podes encontra mais informações em: 
(aqui colocas as fontes que consultaste ex:  
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 3º Passo - Interage e discute em grupo – elaboração do cartaz (2ª aula – 
15 minutos) 
Cada grupo se encontra para discutir as pesquisas e negociar os conhecimentos que 
são mais relevantes para o trabalho final: o cartaz 
 
Lembram-se que devem utilizar as capacidades de trabalhar em grupo como: prestar 
atenção (olhar nos olhos) no colega que discursa, escutar com atenção, esperar a tua 
vez para opinar, valorizar a ideia dos outros colegas, explicar claramente as tuas 
ideias, tentar fazer uma conclusão das discussões e negociar com os colegas as 
ideias finais para o trabalho. 
 
Escolham um elemento do grupo para ir colocando numa folha de rascunho as ideias 
finais. Depois utilizam o rascunho para elaborar o cartaz. Quem tem mais jeito com as 
letras bonitas escreve no cartaz. Pedem ajuda ao professor para impressão de 
imagens que podem utilizar. 
 

4º Passo – Colagem (3ª aula – 10 minutos) 
Pedem auxílio do professor para colar os cartazes no pátio da escola. 

 

 5º Passo - Reflicta (3ª aula – 30 minutos) 
No teu Blogfólio deves escrever um Post, colocando a carta em anexo, e dar a tua 
opinião sobre como fizeste a carta e o que tiveste que fazer (as etapas) para 
escreveres a carta, o que aprendeste durante a sua elaboração, o que foi difícil, o que 
gostaste mais, etc. (consulta o guião de Reflexão sobre os trabalhos). 
 
Deves ainda colocar um outro Post sobre o trabalho de grupo, o cartaz. Coloca uma 
imagem do cartaz e fala sobre ele. Diz qual foi o teu trabalho, com que objectivos o 
fizeram, como avalia o trabalho final e o desempenho do grupo, como avalia o teu 
desempenho pessoal, isto é se participaste em todas as etapas do trabalho, o que 
fizeste propriamente, o que podias ter feito melhor, o que aprendeste com este 
trabalho, o que foi mais difícil fazer neste trabalho, o que foi menos difícil e mais 
divertido. (consulta o guião de Reflexão sobre os trabalhos). 

 
        6º Passo -  Comenta (3º aula – 10 minutos) 
Cada grupo deve colocar uma imagem e um pequeno resumo do trabalho Cartaz no 
portfólio da disciplina dizendo como fizeram o trabalho, se gostaram, enfim uma curta 
opinião do grupo sobre o trabalho. 
 
Depois cada aluno vai comentar o resumo e o trabalho dos outros grupos, para dizer o 
que acharam do trabalho desse grupo, o que acham que foi mais interessante nesse 
trabalho, o que acham que deveriam melhorar no trabalho, e o que perceberam ou 
aprenderam desse trabalho. 

 

Recursos 
� Guião Como pesquisar na Internet 
� Guião Como fazer um resumo 
� Guião Atit. e Comp. de um aluno exemplar/ 
como trabalhar em grupon 
� Guião Reflexão sobre os trabalhos 

Pasta Disciplina FPS> Pasta Recursos> Pata 

Fichas-apostilas 

Pasta Disciplina> Pasta Recursos> Pata 

Guiões de Reflexão 

Ou 

Portfólio da disciplina 
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� Banco de Imagens - Pasta Disciplina> Pasta Recursos> Pasta Banco de 

Imagens>Pasta Imagens Alcolismo. 

 
� Alcoolismo - http://www.alcoolismo.com.br  
� Alcoolismo - http://www.psicosite.com.br/tra/drg/alcoolismo.htm 

 

Avaliação 
A avaliação será feita com base na observação do desempenho e da atitude dos 
alunos durante as aulas; e com base na reflexão e comentários sobre os trabalhos, 
colocado nos portfólios. 


