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 VISITA DE ESTUDO A TENDA EL SHADDAI 
 

Disciplina de Formação Pessoal e Social (FPS) 
 

Professor Humberto Santos 
Ano-lectivo 2007/08 

Escola Secundária de Achada Grande – Praia/Cabo Verde 
 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Título da visita de estudo: Visita de Estudo ao Centro de Reabilitação de Toxicodependentes -  Tenda El 
Shaddai  
 
Área Disciplinar: Formação Pessoal e Social (FPS) 
 
Temática da visita: Compreender melhor as causas e consequências do uso de DROGAS. 
 
Público-alvo: Alunos da turma 9º C da Escola Secundária de Achada Grande – Praia/Cabo Verde 
 
Recursos necessários:  

� Transporte  
� Gravadores de áudio  
� Cassetes 
� Pilhas 
� Papel 
� Canetas 

 
Professor Responsável pela visita de estudo: Humberto Santos 
 
Professores colaboradores: Graça Sanches, José Maria 
 
Data da visita: 5 de Novembro de 2007 
 
Duração: partidas as 8H:00 retorno as 12H:00 
 
 
ENQUADRAMENTO 
 
Esta visita de estudo é mais um processo de ensino e aprendizagem, no âmbito da estratégia pedagógica 

praticada pela disciplina de FPS. O propósito é levar os alunos da turma 9º C a visitar a Tenda Al Shadai 

para, in loco, compreenderem melhor as causas e consequências do uso da droga. 

 
OBJECTIVOS GERAIS DA VISITA DE ESTUDO 

• Facilitar a compreensão da realidade da tóxico-dependência  

• Despertar o interesse pela luta contra o uso e o tráfico de drogas; 

• Desenvolver a capacidade de investigação; 

• Desenvolver a capacidade de observação, análise crítica e síntese; 

• Fortalecer os laços de amizade entre os alunos, e o espírito de cooperação e colaboração; 

• Desenvolver a autonomia e a autoestima e o sentido de responsabilidade; 

• Despertar o interesse pelas visitas de estudo. 

 

OBEJCTIVOS ESPECÍFICOS DA VISITA DE ESTUDO: 
• Saber o que são drogas; 

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



 2
de
2 

• Compreender as consequências do consumo das drogas (para a saúde do consumidor, para a 

sociedade: família e comunidade em geral); 

• Compreender o que significa toxicodependência e “overdose”; 

• Compreender porque começa o consumo de drogas; 

• Conhecer formas de prevenção; 

• Conhecer formas de tratamento; 

• Conhecer o Centro de Reabilitação e o trabalho realizado (saber o que significa Al Shadai, quando 

começou o seu funcionamento, qual o objectivo do centro, como funciona, que formas de 

tratamento utilizam, que condições tem, que apoios recebe, quantas pessoas trabalham lá, quantos 

internos, de onde vêm, etc.) 

 
METODOLOGIA: 
 
A metodologia será a apropriada para uma visita de estudo, marcada pela investigação e observação no 

terreno e contacto directo com o local visitado e as suas gentes.  

 
No entanto, serve-nos de orientação saber que: a comitiva parte as oito horas da Escola e chega ao centro 

por volta das oito e quarenta e cinco minutos. No Centro a comitiva é recebida pelo Coordenador 

responsável pelo Centro, e depois das apresentações, o pessoal da Tenda conduz a comitiva numa visita 

guiada pelo centro. De seguida, o responsável do centro mais alguns internos fazem uma palestra com os 

alunos, respondendo as perguntas destes e explicando outros aspectos que acharem pertinentes, de forma 

os alunos ficarem com uma noção geral sobre a problemática da droga e as suas consequências, o esforço 

feito pelos internos para se reabilitarem, assim como o funcionamento da Tenda Al Shadai.   

 

 

 

 

 


