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Introdução 
 

Tabagismo é a palavra que designa o hábito de fumar tabaco. 
 
A maioria dos fumadores começa a fumar durante a juventude, por curiosidade ou 
imitação. Mas o tabaco vicia e prejudica gravemente a saúde, constituindo numa das 
principais causas de morte no homem. 
 
Os fumadores sofrem de muitas doenças, sobretudo a nível dos sistemas respiratório 
e circulatório, devido aos efeitos dos tóxicos presentes nos cigarros. No entanto, não 
são só os fumadores que sofrem das consequências do fumo. Os não fumantes, isto 
é, pessoas constantemente expostas ao fumo do tabaco como crianças, feto de mãe 
que fuma durante a gravidez, e pessoas que trabalham e vivem em locais com fumo.  
 

Texto: “Quais são os perigos do tabagismo” (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 o tabaco. 
 
A tua tarefa consiste em elaborar um desdobrável que servirá para sensibilizares os 
teus colegas e a comunidade da escola sobre os malefícios do tabaco. 
 
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 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 tabagismo;  
• Doenças provocadas pelo tabaco: órgãos afectados, dependências; 
• Fumadores passivos: consequências provocadas às pessoas expostas ao fumo. 
• Iniciação e prevenção: como se começa a fumar e o que fazer para não se iniciar 

no vício. 
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Para fazer a pesquisa utilizam os recursos, mas também outras fontes que 
conseguirem encontrar sobre tabagismo. 
 
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.  
 
Depois usam este documento para trabalhar a informação, escolhendo as mais 
importantes e resumindo-as utilizando vossas palavras numa linguagem mais simples 
e compreensível.  
 

 2º Passo - Interage e discute em grupo – elaboração do desdobrável (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 desdobrável 
 
Lembram-se que devem utilizar as capacidades de trabalhar em grupo, já conhecidas 
por vós.  
 
Será de muita serventia se, primeiramente, elaborarem manualmente uma maqueta do 
desdobrável, utilizando uma folha A4. Dobram a folha em três partes iguais e rabiscam 
os locais onde querem colocar imagens e textos.  
 
Depois escolham um elemento do grupo mais habilidoso para trabalhar no programa 
Publisher, e todos vão dando contribuições e sugestões para melhorar o trabalho.  
 
Depois de concluído pedem a ajuda do professor para a impressão. 
 

 3º Passo – Apresentação do trabalho (3ª aula 10 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). 
Neste caso não é preciso elaborar uma apresentação em PowerPoint, basta utilizar o 
desdobrável produzido.  
 
Esta apresentação não vai ser feita na vossa turma, mas para outras turmas do 8º 
ano. É uma forma de partilharem o vosso conhecimento com outros colegas, de 
provarem o que sabem, de mostrarem o que andam a fazer em FPS, de 
experimentarem um público diferente e de testarem a vossa à vontade. Será uma 
actividade divertida e muito proveitosa para vocês e para os outros colegas se a 
encararem com seriedade (boa sorte!). 
 

 4º Passo - Reflicta (3ª aula – 30 minutos) 
No teu Blogfólio deves escrever um Post com imagens do desdobrável, e dar a tua 
opinião sobre como fizeram o desdobrável (as etapas), como avalias o trabalho final e 
o desempenho do grupo, como avalias o teu desempenho pessoal, isto é se 
participaste em todas as etapas do trabalho, o que fizeste propriamente, o que podiam 
ter feito melhor, o que aprendeste com este trabalho, o que foi mais difícil fazer neste 
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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 Como trabalhar em grupo 
� Guião Como fazer apresentações orias 
� Guião Reflexão sobre os trabalhos 
 
� Banco de Imagens - Pasta Disciplina> Pasta Recursos> Pasta Banco de Imagens 
 
� Tabagismo – http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabagismo 
� Doenças associadas ao uso dos derivados do tabaco - 

http://www.orientacoesmedicas.com.br/apagueocigarro2.asp 
� Tabagismo - http://www.minerva.uevora.pt/publicar/wq_fumar/tabagismo.htm 
� Doenças associadas tabaco 

http://www.minerva.uevora.pt/publicar/wq_fumar/doencas.htm  
� Fumadores passivos - 

http://www.minerva.uevora.pt/publicar/wq_fumar/fpassivo.htm  
� Dicas sobre o fumo - http://web.rcts.pt/escolovar/cigarro_naofumar.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. (consultar tabela de avaliação). 
 
 

Pasta Disciplina> Pasta Recursos> Pasta 

Guiões  

Ou 

Portfólio da disciplina 


