
 1
de
3 

 
Guião da Actividade Drogas (estupefacientes) 

 
Disciplina de Formação Pessoal e Social (FPS) 

 
Professor Humberto Santos 

Ano-lectivo 2007/08 
Escola Secundária de Achada Grande – Praia/Cabo Verde 

 
 

Introdução 
 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma droga é qualquer substância 

natural ou sintética que, introduzida no organismo, pode modificar uma ou várias das 

suas funções. Neste sentido, podemos incluir nas drogas muitos medicamentos. 

 

O consumo abusivo de substâncias consideradas drogas causa dependência e outros 

danos, e aumentou de forma dramática nos últimos cinquenta anos. O tráfego ilegal 

das drogas e o seu consumo são alguns dos problemas mais graves que o mundo, em 

geral, e Cabo Verde, em particular, enfrentam hoje.  

 

As drogas são substâncias obtidas a partir de certas plantas ou produzidas 

artificialmente em laboratório. 

 

Os efeitos causados pelas drogas são variados. As reacções imediatas podem causar 

prazer, mas em pouco tempo acabam por destruir a vida. 

 

Texto: “Quais são os perigos da droga” (p. 188) – Manual Terra Viva, 6º ano Ciências da Natureza – Editora Santillana, 

Portugal – 2005 (adaptado). 

 
 

Tarefa 
 
Como aluno e cidadão responsável que és, vais contribuir para a luta contra as 
drogas. 
 
A tua tarefa consiste em elaborar um artefacto, utilizando o meio a tua escolha, que 
servirá para sensibilizares outras pessoas sobre os malefícios das drogas (ilícitas). 
 
Como uma actividade que vai contribuir para a tua aprendizagem, vais depois 
comentar e reflectir sobre isso, usando o teu Blogfólio. 

 
 
Orientações 
 

1º Passo – Pesquisa de Campo na Tenda Al Shadai (2ª aula – 15 minutos) 
A pesquisa vai ser feita em conjunto. O professor e a turma toda vão deslocar-se à 
Tenda para fazer a investigação. Os alunos vão colocar perguntas aos coordenadores 
da Tenda e depois vão utilizar as informações para produzir o artefacto de 
aprendizagem.  
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Antes terão que elaborar as perguntas, no seio de cada grupo. As perguntas deverão 
ser baseadas nas seguintes temática: 
 

• O que são drogas; 

• Tipos de drogas (os mais usados pelos internos da Tenda e em Cabo Verde); 

• Consequências do consumo das drogas (para a saúde do consumidor, para a 
sociedade: família e comunidade em geral); 

• O que significa toxicodependência e “overdose”; 

• Iniciação – porque começa o consumo de drogas? 

• Prevenção – o que os jovens devem fazer para se prevenir? Existem formas 
saudáveis de expressar emoções, de divertir, de lidar com o stress e manter 
amizades sem necessidade de usar drogas?  

• Perguntas relacionadas à Tenda Al Shadai (o que significa Al Shadai, como 
funciona o centro, que condições tem, que apoios recebe, quantas pessoas 
trabalham lá, quantos internos, de onde vêm, etc.) 

 
Poderão utilizar os recursos da Internet para procurar informações que, por ventura, 
não conseguirem no campo ou porque essas foram insuficientes. 
 
Durante a entrevista vocês devem registar as respostas do técnico num bloco. Devem 
pedir sempre para repetir ou precisar a resposta se não conseguirem apanhar tudo. O 
melhor é cada grupo levar um gravador de áudio (o professor tratará desse pormenor). 
 

  2º Passo - Interage e discute em grupo – produção do artefacto(2ª aula – 
15 minutos) 
Cada grupo se encontra para discutir as pesquisas e negociar os conhecimentos que 
são mais relevantes para o trabalho final.  
 
Lembram-se que devem utilizar as capacidades de trabalhar em grupo, já conhecidas 
por vós.  
 
Desta vez, não há uma estipulação concreta do que vocês vão fazer para materializar 
os conhecimentos adquiridos. O artefacto ou produto vai ficar a critério e imaginação 
de cada grupo.  
 
Poderão utilizar qualquer um desses meios: texto, som, vídeo, desenho, caricatura ou 
banda desenhada. 
 

Texto: podem fazer desdobráveis, cartazes e cartas de alerta (no entanto, é 
recomendável que utilizem formas diferentes destas, uma vez que já as utilizaram), 
notícia, crónica, entrevista (consultar esses guiões disponibilizados pelo professor);  
 
      Som: notícia e entrevista (teriam que faze-las no campo), música (uma música 
original escrita pelo grupo baseada nas informações recolhidas); 
 

Vídeo: filmagem do grupo a fazer uma curta encenação sobre consequências do 
uso de drogas, ou do grupo a interpretar uma música escrita pelo grupo sobre como se 
prevenir das drogas; 
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Imagem/Desenho/banda desenhada/caricaturas: podem jogar essas técnicas 
com textos baseadas nas informações recolhidas. As ilustrações poderiam retratar o 
ambiente da Tenda, imagens de drogas, vocês durante a visita, etc. 
 

Multimédia: apresentação em PowerPoint (ver este guião) utilizando textos, 
imagens e sons recolhidos no campo. 
 
Este trabalho fica a vossa criatividade, mas tentam conciliar a imaginação com a 
capacidade de aproveitar a informação recolhida. 
 

 3º Passo – Apresentação do trabalho (3ª aula 30 minutos) 
Para apresentar o trabalho temos de adequar a nossa linguagem ao ponto de vista, 
aos objectivos e a audiência. (consultam o recurso - como fazer apresentações orais).  
A apresentação dos trabalhos poderá ser feita na escola ou no Centro Comunitário, 
para toda a comunidade (vocês já estão preparados para isso).  
 

 4º Passo - Reflicta (3ª aula – 10 minutos) 
Já sabem o que devem fazer nesta actividade – utilizam os blogfólios individuais para 
colocarem o produto e reflectirem sobe a aprendizagem e o processo. 

 

 6º Passo -  Comenta (3º aula – 10 minutos) 
Procedam como habitualmente – Cada grupo deve colocar uma imagem e um 
pequeno resumo sobre o trabalho. Depois cada aluno vai comentar o resumo e o 
trabalho dos outros grupos.  

 

Recursos 
� Guião Como pesquisar na Internet 
� Guião Como fazer um resumo 
� Guião Como trabalhar em grupo 
� Guião Como fazer apresentações orais 
� Guiões de Reflexão  
� Guião entrevista 
� Guião notícia 
� Guião Crónica 
� Guião apresentação PowerPoint 

 
� Banco de Imagens - Pasta Disciplina> Pasta Recursos> Pasta Banco de Imagens 
 

� Iniciação nas drogas - 
http://www.adroga.casadia.org/abuso/02_porque_as_pessoas_usam_drogas.html 

� Drogas e tipos de drogas - http://pt.wikipedia.org/wiki/Droga 
� Perguntas e respostas sobre drogas - http://www.idt.pt/id.asp?id=p10p33  

 

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. (consultar tabela de avaliação). 

Pasta Disciplina> Pasta Recursos> Pasta 

Guiões  

Ou 

                 Portfólio da disciplina 


