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Programa da Câmara Municipal de Leiria

O programa municipal 
testemunhos da preocupaç
dedicado à prevenção e sensibilizaçã
para as crianças, os jovens e a geração sénior do concelho de Leiria.

Desta feira, no âmbito do projeto Li
um kit pedagógico, contando com os diversos parcei
Município de Leiria desde a primeira hora.

Esta é uma metodologia, mas 
alunos, trabalhando temas 

A opção pelo Kit Pedagógico Like Sa
concelho pretende alcançar um maior número de 
prevenção. 

 

 

Leiria Tem Saúde 

Programa da Câmara Municipal de Leiria

 

O programa municipal Leiria tem Saúde assume-se como um dos melhores 
testemunhos da preocupação do Município de Leiria nesta área, em especial 
dedicado à prevenção e sensibilização, abrangendo toda a população
para as crianças, os jovens e a geração sénior do concelho de Leiria.

ira, no âmbito do projeto Like Saúde, decidimos avançar com a criação de 
um kit pedagógico, contando com os diversos parceiros que têm estado com o 
Município de Leiria desde a primeira hora. 

é uma metodologia, mas que persiste centrada nas ações destinadas aos 
temas como o álcool, tabaco e as dependências.

A opção pelo Kit Pedagógico Like Saúde que vai ser fornecido a cada escola do 
pretende alcançar um maior número de alunos, fortalecendo a aposta na 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria

 

Programa da Câmara Municipal de Leiria 
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população, com destaque 
para as crianças, os jovens e a geração sénior do concelho de Leiria. 

ke Saúde, decidimos avançar com a criação de 
ros que têm estado com o 

que persiste centrada nas ações destinadas aos 
como o álcool, tabaco e as dependências. 

úde que vai ser fornecido a cada escola do 
alunos, fortalecendo a aposta na 

Raul Castro 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria



     Enquadramento 

O Like Saúde enquanto programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e Depen

desenvolver atividades dirigidas a to

operacionais e famílias) através de respostas integradas dos parceiros (ARS Centro I.P. através do Centro de 

Respostas Integradas de Leiria; Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republi

Cooperação e Aprendizagem) e promovido pelo Município. 

Ora, sendo o meio escolar um espaço privilegiado na abordagem preventiva com o seu papel de educar, 

informar, estimular a reflexão e capacitar os jovens para uma tomada de decisão que co

conscientes e promotoras de bem

encontro de objetivos de educação e de saúde numa perspetiva de promoção global de competências 

transversais de cidadania. (Soledade, 

Tendo em consideração que “A educação para a saúde só poderá obter resultados sig

ser integrada no quotidiano escolar e deixar de ser uma atividade de certos professores e de algumas 

organizações exteriores à escola (…)” (Sam

Saúde.  

O Kit Like Saúde deverá ser visto enquanto um recurso pedagógico inicial, dir

intervenção preventiva universal que permite e promove o desenvol

associadas complementares. É um instrumento dinâmico que será melhorado com a avaliação a efetuar ao 

longo do tempo.  

Este recurso foi elaborado com base em intervenções já realizadas quer no âmbito do Like Saúde quer no 

âmbito da intervenção dos vários parceiros e está sustentado em diversos modelos teóricos utilizados na 

área da promoção da saúde, genericamente, e dos comportamentos aditivos, especificamente. 

O Modelo Informativo enfatiza o conhecimento como base para decisões prevent

atitudes orientadoras do indivíduo na seleção comportamental e as com

mesma (Fisher e Fisher, 1992). Estes determinantes fundamentais dos comportamentos de saúde são 

condicionados pelo nível de inform

determinado comportamento é pessoal e social. Interessa

 

O Like Saúde enquanto programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e Depen

desenvolver atividades dirigidas a toda a comunidade educativa (alunos, professores, assistentes 

operacionais e famílias) através de respostas integradas dos parceiros (ARS Centro I.P. através do Centro de 

Respostas Integradas de Leiria; Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republi

Cooperação e Aprendizagem) e promovido pelo Município.  

Ora, sendo o meio escolar um espaço privilegiado na abordagem preventiva com o seu papel de educar, 

informar, estimular a reflexão e capacitar os jovens para uma tomada de decisão que co

conscientes e promotoras de bem-estar, este Programa representa uma forma dinâmica e interativa de ir ao 

cação e de saúde numa perspetiva de promoção global de competências 

transversais de cidadania. (Soledade, 2011)  

Tendo em consideração que “A educação para a saúde só poderá obter resultados sig

ser integrada no quotidiano escolar e deixar de ser uma atividade de certos professores e de algumas 

organizações exteriores à escola (…)” (Sampaio em DGIDC, 2007:10) promoveu-se a elaboração deste Kit Like 

O Kit Like Saúde deverá ser visto enquanto um recurso pedagógico inicial, dir-

intervenção preventiva universal que permite e promove o desenvolvimento de

associadas complementares. É um instrumento dinâmico que será melhorado com a avaliação a efetuar ao 

Este recurso foi elaborado com base em intervenções já realizadas quer no âmbito do Like Saúde quer no 

venção dos vários parceiros e está sustentado em diversos modelos teóricos utilizados na 

área da promoção da saúde, genericamente, e dos comportamentos aditivos, especificamente. 

O Modelo Informativo enfatiza o conhecimento como base para decisões prevent

atitudes orientadoras do indivíduo na seleção comportamental e as competências para a concretização da 

mesma (Fisher e Fisher, 1992). Estes determinantes fundamentais dos comportamentos de saúde são 

condicionados pelo nível de informação relevante que se obtém acerca de um tema. A motivação para 

tamento é pessoal e social. Interessa-nos aqui refletir acerca da motivação pessoal 

 

O Like Saúde enquanto programa de Prevenção em Comportamentos Aditivos e Dependências tem vindo a 

nos, professores, assistentes 

operacionais e famílias) através de respostas integradas dos parceiros (ARS Centro I.P. através do Centro de 

Respostas Integradas de Leiria; Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana; Rede de 

Ora, sendo o meio escolar um espaço privilegiado na abordagem preventiva com o seu papel de educar, 

informar, estimular a reflexão e capacitar os jovens para uma tomada de decisão que conduza escolhas 

ma representa uma forma dinâmica e interativa de ir ao 

cação e de saúde numa perspetiva de promoção global de competências 

Tendo em consideração que “A educação para a saúde só poderá obter resultados significativos se passar a 

ser integrada no quotidiano escolar e deixar de ser uma atividade de certos professores e de algumas 

se a elaboração deste Kit Like 

-se-ia até, de nível básico de 

vimento de outras estratégias 

associadas complementares. É um instrumento dinâmico que será melhorado com a avaliação a efetuar ao 

Este recurso foi elaborado com base em intervenções já realizadas quer no âmbito do Like Saúde quer no 

venção dos vários parceiros e está sustentado em diversos modelos teóricos utilizados na 

área da promoção da saúde, genericamente, e dos comportamentos aditivos, especificamente.  

O Modelo Informativo enfatiza o conhecimento como base para decisões preventivas, as motivações e 

petências para a concretização da 

mesma (Fisher e Fisher, 1992). Estes determinantes fundamentais dos comportamentos de saúde são 

ção relevante que se obtém acerca de um tema. A motivação para 

nos aqui refletir acerca da motivação pessoal  



 

 

que envolve as atitudes face a um comportamento e que é sustentada em crenças sob

(custos e benefícios) desse comportamento. 

A utilização do Jogo como instrumento preventivo é organizada num programa de in

estrutura sequencial definida (neste caso, nos Guiões de Aplicação). Isto pressupõe a conquista 

de um conjunto de conteúdos ou competências, ou a constância do trabalho desenvolvido num determinado 

sentido. A consistência da intervenção é conseguida através de questões que estabelecem pontes entre cada 

temática abordada. O jogo implica d

acrescida de ganhar segurança e autonomia (Arez e Neto, 2000 cit in Soledade, 2011). 

Partindo do pressuposto de que a melhor forma de saber qual a relação dos jovens com qualquer temátic

através das suas próprias palavras, analisando as suas próprias narrativas sobre os diversos fenómenos em 

espaços de conversa, formais e informais. 

Será, assim, reencontrado espaço para a vivência integrada do risco, da exploração, do confronto com o 

inesperado ao mesmo tempo que garante um espaço de relação e de encontro com o outro (Melo, 2006). 

Desta forma, promove-se a reflexão sobre a sua atribuição de significado e os processos de transação 

pessoais implicados na sua construção ao mesmo tempo qu

correta de o fazer, confrontando

Em conclusão, reforça-se a ideia que, a melhoria da saúde, bem

passará sempre pela melhoria dos níveis de 

individual e pelo desenvolvimento de laços sociais e comunitários (Morel et al., 2001). 
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que envolve as atitudes face a um comportamento e que é sustentada em crenças sob

(custos e benefícios) desse comportamento.  

A utilização do Jogo como instrumento preventivo é organizada num programa de in

estrutura sequencial definida (neste caso, nos Guiões de Aplicação). Isto pressupõe a conquista 

de um conjunto de conteúdos ou competências, ou a constância do trabalho desenvolvido num determinado 

sentido. A consistência da intervenção é conseguida através de questões que estabelecem pontes entre cada 

mática abordada. O jogo implica descoberta, vivência das histórias, um processo dinâ

acrescida de ganhar segurança e autonomia (Arez e Neto, 2000 cit in Soledade, 2011). 

Partindo do pressuposto de que a melhor forma de saber qual a relação dos jovens com qualquer temátic

através das suas próprias palavras, analisando as suas próprias narrativas sobre os diversos fenómenos em 

espaços de conversa, formais e informais.  

Será, assim, reencontrado espaço para a vivência integrada do risco, da exploração, do confronto com o 

inesperado ao mesmo tempo que garante um espaço de relação e de encontro com o outro (Melo, 2006). 

se a reflexão sobre a sua atribuição de significado e os processos de transação 

pessoais implicados na sua construção ao mesmo tempo que partilha com os outros e procura a forma 

correta de o fazer, confrontando-se com a reação dos outros.  

se a ideia que, a melhoria da saúde, bem-estar e condições de existência do indivíduo 

passará sempre pela melhoria dos níveis de saber e de competência, pela promoção da responsabilidade 

individual e pelo desenvolvimento de laços sociais e comunitários (Morel et al., 2001). 

Centro de Respostas Integradas de Leiria 

Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (2007). Consumo de Substâncias Psicoativas e Prevenção em 
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que envolve as atitudes face a um comportamento e que é sustentada em crenças sobre os resultados 

A utilização do Jogo como instrumento preventivo é organizada num programa de intervenção com uma 

estrutura sequencial definida (neste caso, nos Guiões de Aplicação). Isto pressupõe a conquista progressiva 

de um conjunto de conteúdos ou competências, ou a constância do trabalho desenvolvido num determinado 

sentido. A consistência da intervenção é conseguida através de questões que estabelecem pontes entre cada 

escoberta, vivência das histórias, um processo dinâmico e uma forma 

acrescida de ganhar segurança e autonomia (Arez e Neto, 2000 cit in Soledade, 2011).  

Partindo do pressuposto de que a melhor forma de saber qual a relação dos jovens com qualquer temática é 

através das suas próprias palavras, analisando as suas próprias narrativas sobre os diversos fenómenos em 

Será, assim, reencontrado espaço para a vivência integrada do risco, da exploração, do confronto com o 

inesperado ao mesmo tempo que garante um espaço de relação e de encontro com o outro (Melo, 2006).  

se a reflexão sobre a sua atribuição de significado e os processos de transação 

e partilha com os outros e procura a forma 

estar e condições de existência do indivíduo 

tência, pela promoção da responsabilidade 

individual e pelo desenvolvimento de laços sociais e comunitários (Morel et al., 2001).  

Ana Filipa Soledade  
Centro de Respostas Integradas de Leiria  

ARS Centro I.P. 

Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (2007). Consumo de Substâncias Psicoativas e Prevenção em 

o brincar preventivo’. Revista Toxicodependências, Vol. 12, nº 2: 21-30.  

Recurso Educativo Digital” em Sara Pereira (Org.) 
Congresso Nacional “Literacia, Media e Cidadania”, Braga, Universidade do Minho: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 



 

COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM 

DESTINATÁRIOS  Alunos do 5º ano de escolaridade.

ATIVIDADE  Desafio: E ainda dizem que o Tabaco não é Droga!?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 
tabaco;  

 Diminuir crenças e mitos associados ao consumo de tabaco.

ESTRATÉGIAS  Jogo de Pergunta/Resposta/

DURAÇÃO  90 minutos. 

RECURSOS  Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão.
 

Parte I - Aquecimento  

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: E ainda dizem que o 
Tabaco não é Droga!?”. Esta componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. 
Pretende-se a exploração tendo em conta: 

 “O Desafio” – O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 
riscos? Quais? Na nossa vida, corremos riscos? Os riscos na adolescência. 

 “E ainda dizem que o Tabaco não é Droga!?” 
droga?  

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 
as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer consequências/ riscos que desconhecemos. 
Reforçar que, o que, muitas vezes, se ouve como “verdade” pode não o ser. Contextualizar o tema tendo em 
atenção a realidade do grupo a que se destina.

 

Parte II – Apresentação do Jogo 

Inicia-se a atividade em si, através do PowerPoint da 

Apresentam-se as Regras do Jogo: 

1. O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta. 

2. Apresenta-se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 
associando as escolhas que se fazem aos ganhos e perdas para a saúde. 

3. Distribuem-se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que cor
opções de resposta de cada uma das perguntas. 

COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM 

Alunos do 5º ano de escolaridade.  

Desafio: E ainda dizem que o Tabaco não é Droga!? 

Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 

minuir crenças e mitos associados ao consumo de tabaco. 

Jogo de Pergunta/Resposta/Quiz | Debate e Reflexão.  

Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão.

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: E ainda dizem que o 
Tabaco não é Droga!?”. Esta componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. 

se a exploração tendo em conta:  

O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 
riscos? Quais? Na nossa vida, corremos riscos? Os riscos na adolescência.  

“E ainda dizem que o Tabaco não é Droga!?” – O que significará? Quem será que “di

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 
as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer consequências/ riscos que desconhecemos. 

e, muitas vezes, se ouve como “verdade” pode não o ser. Contextualizar o tema tendo em 
atenção a realidade do grupo a que se destina. 

Apresentação do Jogo  

se a atividade em si, através do PowerPoint da Pen Drive do Kit Like Saúde, com o

se as Regras do Jogo:  

O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta. 

se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 
que se fazem aos ganhos e perdas para a saúde.  

se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que cor
opções de resposta de cada uma das perguntas.  

TTAABBAACCOO  ––  55..ºº

 

COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE 

Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 

Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão. 

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: E ainda dizem que o 
Tabaco não é Droga!?”. Esta componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. 

O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

O que significará? Quem será que “diz”? O que será isto de 

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 
as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer consequências/ riscos que desconhecemos. 

e, muitas vezes, se ouve como “verdade” pode não o ser. Contextualizar o tema tendo em 

, com o Jogo.  

O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta.  

se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que corresponde a uma das 

ºº  AAnnoo  



 

4. Inicia-se o Desafio com a Questão 1 

5. Após leitura das opções, dar algum tempo para reflexão mas sem partilha entre o grupo pois pretende
que, nesta fase, seja uma decisão individual. 

6. Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escol
respetiva cor para baixo, em cima da mesa. 

7. Ao sinal do(a) professor(a) todos os alunos mostram o seu “Cartão Decisão”. 

8. O(A) professor(a) diz qual a resposta correta e inicia

9. Exploração da resposta correta 
abaixo).  

10. Segue-se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 
até à última Questão 4. 

 

Parte III – Estratégias, Dinâmica e Exploração d

Terminada a apresentação da atividade e das Regras do Jogo, o(a) professor(a) inicia o Jogo com a projeção 
do PowerPoint. Aconselha-se que esta componente tenha a duração de, pelo menos, uma hora. 

O principal pressuposto da intervenção preventi
aluno/do grupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 
na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais errada
crenças desajustadas. Como referido anteriormente acerca dos Modelos Teóricos que sustentam a atividade, 
pretende-se promover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 
as competências associadas à tomada

 

Parte IV – Reflexão e Avaliação 

Para terminar a atividade o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade po
das seguintes questões abertas: Como foi o Jogo? Como se senti
Que assuntos foram tratados? O que mudariam na forma como jogaram? 

Sugere-se também a possibilidade de voltar à desconstrução sobre a designação da ativi
ainda dizem que o Tabaco não é Droga?!” agora com um maior conhe
com esta Parte IV dar intencionalidade preventiva à intervenção para que os alunos possam atribuir 
significado ao agora proposto em nível de simulação e reflexão.

 

 

IMPORTANTE: A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentada

exploração: Intervenções de Exploração (Porquê…, Como…, Conta

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?)

se o Desafio com a Questão 1 – O que são comportamentos aditivos?  

Após leitura das opções, dar algum tempo para reflexão mas sem partilha entre o grupo pois pretende
que, nesta fase, seja uma decisão individual.  

Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escol
respetiva cor para baixo, em cima da mesa.  

Ao sinal do(a) professor(a) todos os alunos mostram o seu “Cartão Decisão”.  

O(A) professor(a) diz qual a resposta correta e inicia-se o debate.  

. Exploração da resposta correta através da dinâmica do próprio PowerPoint (como se

se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 

Estratégias, Dinâmica e Exploração do Desafio  

Terminada a apresentação da atividade e das Regras do Jogo, o(a) professor(a) inicia o Jogo com a projeção 
se que esta componente tenha a duração de, pelo menos, uma hora. 

O principal pressuposto da intervenção preventiva deste Jogo é a importância de valorizar a participação do 
aluno/do grupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 
na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais errada
crenças desajustadas. Como referido anteriormente acerca dos Modelos Teóricos que sustentam a atividade, 

mover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 
as competências associadas à tomada de decisão.  

Reflexão e Avaliação  

Para terminar a atividade o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade po
das seguintes questões abertas: Como foi o Jogo? Como se sentiram? O que trabalhámos com este Jogo? 

ue assuntos foram tratados? O que mudariam na forma como jogaram?  

se também a possibilidade de voltar à desconstrução sobre a designação da ativi
ainda dizem que o Tabaco não é Droga?!” agora com um maior conhecimento sobre o tem
com esta Parte IV dar intencionalidade preventiva à intervenção para que os alunos possam atribuir 
significado ao agora proposto em nível de simulação e reflexão. 

A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentada

exploração: Intervenções de Exploração (Porquê…, Como…, Conta-me…, Fala-me…) 

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?)

 

TTAABB
 

Após leitura das opções, dar algum tempo para reflexão mas sem partilha entre o grupo pois pretende-se 

Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escolher e vira o cartão com a 

 

através da dinâmica do próprio PowerPoint (como se apresenta mais 

se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 

Terminada a apresentação da atividade e das Regras do Jogo, o(a) professor(a) inicia o Jogo com a projeção 
se que esta componente tenha a duração de, pelo menos, uma hora.  

va deste Jogo é a importância de valorizar a participação do 
aluno/do grupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 
na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais erradas que levam a 
crenças desajustadas. Como referido anteriormente acerca dos Modelos Teóricos que sustentam a atividade, 

mover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 

Para terminar a atividade o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade podendo fazer algumas 
ram? O que trabalhámos com este Jogo? 

se também a possibilidade de voltar à desconstrução sobre a designação da atividade: “Desafio: E 
cimento sobre o tema. Pretende-se 

com esta Parte IV dar intencionalidade preventiva à intervenção para que os alunos possam atribuir 

A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentadas abaixo que ajudarão na 

me…)  

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?) 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cor

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há mui

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: que

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

dividida em 2 componentes:  

 “São comportamentos compulsivos”: 

 Os comportamentos aditivos continu

 Envolvem um caráter impulsivo (no sentido que se impõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

dificuldade de interromper ou alterar o comportamento). 

 O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de cons

invertida dos riscos associados. Explicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio 

especializado.  

 “(...)que alteram a nossa forma de pensar, sentir e agir”.

Provocam alterações ao nível da forma como enc

(exemplo: ter dificuldades em tomar decisões ou de ter crítica em rela

igualmente alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer co

sentir mais zanga ou euforia…). Final

não aconteceriam (exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…). 

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias 

Nervoso Central (neste caso, substância com efeito Estimulante).

  

 

ede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

nhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

“São comportamentos compulsivos”:  

Os comportamentos aditivos continuados podem levar à dependência.  

Envolvem um caráter impulsivo (no sentido que se impõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

dificuldade de interromper ou alterar o comportamento).  

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide 

invertida dos riscos associados. Explicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio 

“(...)que alteram a nossa forma de pensar, sentir e agir”.  

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

(exemplo: ter dificuldades em tomar decisões ou de ter crítica em relação ao que fazemos). Provoca 

igualmente alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer co

sentir mais zanga ou euforia…). Finalmente poderá levar à adoção de comportamentos que de outro modo 

não aconteceriam (exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…). 

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos do taba

Nervoso Central (neste caso, substância com efeito Estimulante). 
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ede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

es apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

tas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

se fazer uma análise do nível de 

nhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

stionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

Envolvem um caráter impulsivo (no sentido que se impõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

umo em comparação com a pirâmide 

invertida dos riscos associados. Explicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio 

aramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

ção ao que fazemos). Provoca 

igualmente alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, 

mente poderá levar à adoção de comportamentos que de outro modo 

não aconteceriam (exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…).  

psicoativas e efeitos do tabaco no Sistema 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 2º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

restantes opções incorretas pois estas enunciam os diversos temas a explorar. As respostas incorretas são 

verdadeiras mas não uma resposta à questão colocada. Ou seja:  

 O Tabaco é uma substância psicoativa legal que pode ser adquirida por indivíduos com mais de 18 anos.  

 É uma substância psicoativa que causa dependência psicológica e física.  

 É uma substância que traz danos à saúde. O Tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o 

mundo.  

A resposta correta é a que justifica o facto de o Tabaco ser uma substância psicoativa: é uma substância 

Estimulante do Sistema Nervoso Central (Cf. também resposta ao Desafio 1 que é complementar).  

 

Temas a explorar pelo(a) professor(a):  

 Constituintes do Tabaco.  

 Formas de apresentação do Tabaco (cigarros, tabaco de enrolar, cigarros eletrónicos…).  

 Consequências do consumo de Tabaco para a saúde.  

 Outras consequências: questão estética da imagem física; questões relacionadas com a sexualidade…). 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 3º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

restantes opções erradas pois estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência estatística de que um dos motivos para iniciar o consumo de substâncias psicoativas, neste caso, 

o Tabaco é a tentativa de procura de prazer através da integração social (muitas vezes associada à pressão 

de pares/social).  

 

Temas a explorar pelo(a) professor(a):  

 A escolha é de cada um mas, por vezes, as decisões não são fáceis de tomar. Responsabilização individual.  

 Motivação dos jovens para experimentar/consumir tabaco.  

 Pressão do grupo (Como ocorre? Como a detetamos? Alguém é obrigado a fumar ou a maioria das vezes 

somos influenciados por aquilo que achamos ser bom? A pressão pode ser positiva?).  

 Explorar os fatores psicossociais de risco (apresentados nas Notas do PowerPoint deste Desafio).  

 Explorar as campanhas publicitárias de prevenção do consumo de tabaco.  

 Explorar as estatísticas acerca do consumo de tabaco, em Portugal, por jovens dos 13 aos 18 anos 

(apresentadas nas Notas do PowerPoint deste Desafio). 

 

 

 

TTAABBAACCOO  ––  55..ºº  AAnnoo  



 

 

 

 

    

     

 

 

TTAABBAACCOO  ––  55..ºº  AAnnoo  



 

 

 

1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 4º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

restantes opções erradas pois estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência de que existe ainda muita falta de informação em relação às questões legais relacionadas com o 

consumo de tabaco.  

 

Temas a explorar pelo(a) professor(a):  

 A legislação em vigor: a proibição do consumo de tabaco a menores de 18 anos e consequências em caso 

de consumo.  

 Importância das Leis como fator protetor apesar de punitivo.  

 Associar a desvalorização social ao facto de ser uma substância psicoativa legal (para maiores de idade).  

 Explorar as campanhas de prevenção acerca do Fumador Passivo.  

 

 

IMPORTANTE: A exploração dos temas deve seguir sempre o Princípio da Circularidade na participação dos 

alunos e o Princípio da Equidade por parte do professor(a). 
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COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE

DESTINATÁRIOS  Alunos do8.º

ATIVIDADE  Desafio: Ninguém ganha ao álcool!

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a 
álcool;  

 Diminuir crenças e mitos associados ao consumo de 

 Prevenir comportamentos de risco relacionados 

ESTRATÉGIAS  Jogo de Pergunta/Resposta/

DURAÇÃO  90 minutos. 

RECURSOS  Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrume

 

Parte I – Aquecimento  

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: Nin

Álcool!”. Esta componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minu

exploração tendo em conta:  

 “O Desafio” – O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

riscos? Quais? Na nossa vida, corremos riscos? Os riscos na adolescência. 

 “Ninguém ganha ao álcool!” –

se ou ganha-se?  

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 

as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer con

Contextualizar o tema tendo em atenção a reali

Parte II – Apresentação do Jogo 

Inicia-se a atividade em si, através do 

Apresentam-se as Regras do Jogo: 

1. O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta. 

2. Apresenta-se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

associando as escolhas que se fazem aos ganhos e perdas par

TE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE

8.º ano de escolaridade.  

Ninguém ganha ao álcool! 

Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 

Diminuir crenças e mitos associados ao consumo de álcool; 

Prevenir comportamentos de risco relacionados com o consumo de álcool. 

Jogo de Pergunta/Resposta/Quiz | Debate e Reflexão.  

Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão.

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: Nin

Álcool!”. Esta componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. Pretende

O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

riscos? Quais? Na nossa vida, corremos riscos? Os riscos na adolescência.  

– O que significará? Correm-se riscos ao jogar? Quando se bebe álcool, perde

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 

as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer consequências/riscos 

Contextualizar o tema tendo em atenção a realidade do grupo a que se destina.  

Apresentação do Jogo  

se a atividade em si, através do PowerPoint da Pen Drive do Kit Like Saúde, com o Jogo. 

ogo:  

O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta. 

se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

associando as escolhas que se fazem aos ganhos e perdas para a saúde.  
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TE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE 

saúde e riscos do consumo de 

nto de avaliação da sessão. 

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: Ninguém ganha ao 

tos da atividade. Pretende-se a 

O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

se riscos ao jogar? Quando se bebe álcool, perde-

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 

sequências/riscos que desconhecemos. 

 

do Kit Like Saúde, com o Jogo.  

O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta.  

se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

ºº  AAnnoo  



3. Distribuem-se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que corresponde a uma das 

opções de resposta de cada uma das perguntas.  

4. Inicia-se o Desafio com a Questão 1 – O que são comportamentos aditivos?  

5. Após leitura das opções dar algum tempo para reflexão mas sem partilha entre o grupo pois pretende-se 

que, nesta fase, seja uma decisão individual.  

6. Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escolher e vira o cartão com a 

respetiva cor para baixo, em cima da mesa.  

7. Ao sinal do(a) professor(a) todos os alunos mostram o seu “Cartão Decisão”.  

8. O(A) professor(a) diz qual a resposta correta e inicia-se o debate. 

9. Exploração da resposta correta através da dinâmica do próprio PowerPoint (como se apresenta mais 

abaixo).  

10. Segue-se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 

até à última Questão 4.  

Parte III – Estratégias, Dinâmica e Exploração  

Terminada a apresentação da atividade e das Regras do Jogo, o(a) professor(a) inicia o Jogo com a projeção 

do PowerPoint. Aconselha-se que esta componente tenha a duração de, pelo menos, uma hora.  

O principal pressuposto da intervenção preventiva deste Jogo é a importância de valorizar a participação do 

aluno/do grupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 

na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais erradas que levam a 

crenças desajustadas. Como referido anteriormente acerca dos Modelos Teóricos que sustentam a atividade, 

pretende-se promover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 

as competências associadas à tomada de decisão.  

Parte IV – Reflexão e Avaliação  

Para terminar a atividade o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade podendo fazer algumas 

das seguintes questões abertas: Como foi o Jogo? Como se sentiram? O que trabalhámos com este Jogo? 

Que assuntos foram tratados? O que mudariam na forma como jogaram?  

Sugere-se também a possibilidade de voltar à desconstrução sobre a designação da atividade: “Desafio: 

Ninguém ganha ao Álcool!” agora com um maior conhecimento sobre o tema. Pretende-se com esta Parte IV 

dar intencionalidade preventiva à intervenção para que os alunos possam atribuir significado ao agora 

proposto em nível de simulação e reflexão.  

 

IMPORTANTE: A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentadas abaixo que ajudarão na 

exploração: Intervenções de Exploração (Porquê…, Como…, Conta-me…, Fala-me…)  

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?) 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro op

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociai

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolv

dividida em 2 componentes:  

 “São comportamentos compulsivos”:

 Os comportamentos aditivos continuados podem levar à dependência. 

 Envolvem um caráter impulsivo (no sentido que se i

dificuldade de interromper ou alterar o comportamento). 

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide invertida 

dos riscos associados. Explicitar que a depe

 “ (...) que alteram a nossa forma de pensar, sentir e agir”:

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

(exemplo: ter dificuldades em 

igualmente alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, 

sentir mais zanga ou euforia…). Final

não aconteceriam (exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…). 

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos do álcool no Sistema Nervoso 

Central (neste caso, com efeito Dep

  

O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro op

os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociai

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

“São comportamentos compulsivos”:  

Os comportamentos aditivos continuados podem levar à dependência.  

Envolvem um caráter impulsivo (no sentido que se impõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

dificuldade de interromper ou alterar o comportamento).  

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide invertida 

dos riscos associados. Explicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio especializado. 

“ (...) que alteram a nossa forma de pensar, sentir e agir”:  

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

(exemplo: ter dificuldades em tomar decisões ou de ter crítica em relação ao que fazemos). Provoca 

igualmente alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, 

sentir mais zanga ou euforia…). Finalmente poderá levar à adoção de comportament

não aconteceriam (exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…). 

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos do álcool no Sistema Nervoso 

Central (neste caso, com efeito Depressor). 
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O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

tas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

er o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

mpõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide invertida 

ndência é uma doença e que precisa de apoio especializado.  

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

ção ao que fazemos). Provoca 

igualmente alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, 

mente poderá levar à adoção de comportamentos que de outro modo 

não aconteceriam (exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…).  

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos do álcool no Sistema Nervoso 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 2º DESAFIO e as quatro op

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há mui

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informa

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

restantes opções erradas pois estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência estatística de que um dos motivos para iniciar o consumo de substâncias psicoativas é tentativa de 

procura de prazer através da integração social (muitas vezes associada à

Temas a explorar pelo(a) professor(a): 

 A escolha é de cada um mas, por vezes, as decisões não são fáceis de tomar. Responsa

 Motivações dos jovens para experimentar/consumir álcool. 

 Pressão do grupo (como ocorre? Como a detetamos? Alguém é obrigado a beber ou a maioria das vezes 

somos influenciados por aquilo que achamos ser bom? A pressão pode ser positiva?). 

 Aceitação social do consumo de álcool (crença de que o álcool faz menos mal que outras s

psicoativas e que tomado, com “moderação”, mesmo antes dos 18 anos, não é tão grave como outras 

experiências).  

 Desvalorização do consumo de álcool (reflexão acerca da imagem associada a quem bebe álcool; análise e 

reflexão acerca da publicidade apresentada no 

 Explorar as estatísticas acerca do consumo de álcool, em Portugal, por jovens dos 13 aos 18 anos. 

(apresentadas nas Notas do PowerPoint 

  

O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 2º DESAFIO e as quatro op

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

tado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informa

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

s estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência estatística de que um dos motivos para iniciar o consumo de substâncias psicoativas é tentativa de 

procura de prazer através da integração social (muitas vezes associada à pressão de pares/social). 

Temas a explorar pelo(a) professor(a):  

A escolha é de cada um mas, por vezes, as decisões não são fáceis de tomar. Responsa

Motivações dos jovens para experimentar/consumir álcool.  

(como ocorre? Como a detetamos? Alguém é obrigado a beber ou a maioria das vezes 

somos influenciados por aquilo que achamos ser bom? A pressão pode ser positiva?). 

Aceitação social do consumo de álcool (crença de que o álcool faz menos mal que outras s

psicoativas e que tomado, com “moderação”, mesmo antes dos 18 anos, não é tão grave como outras 

Desvalorização do consumo de álcool (reflexão acerca da imagem associada a quem bebe álcool; análise e 

de apresentada no PowerPoint do Desafio).  

Explorar as estatísticas acerca do consumo de álcool, em Portugal, por jovens dos 13 aos 18 anos. 

PowerPoint deste Desafio). 
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O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 2º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

tas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

s estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência estatística de que um dos motivos para iniciar o consumo de substâncias psicoativas é tentativa de 

pressão de pares/social).  

A escolha é de cada um mas, por vezes, as decisões não são fáceis de tomar. Responsabilização individual.  

(como ocorre? Como a detetamos? Alguém é obrigado a beber ou a maioria das vezes 

somos influenciados por aquilo que achamos ser bom? A pressão pode ser positiva?).  

Aceitação social do consumo de álcool (crença de que o álcool faz menos mal que outras substâncias 

psicoativas e que tomado, com “moderação”, mesmo antes dos 18 anos, não é tão grave como outras 

Desvalorização do consumo de álcool (reflexão acerca da imagem associada a quem bebe álcool; análise e 

Explorar as estatísticas acerca do consumo de álcool, em Portugal, por jovens dos 13 aos 18 anos.  
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 3º DESAFIO e as quatro op

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhad

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há mui

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de medi

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

dividida em 2 componentes:  

 

“As consequências podem ser no imediato”: 

 Consequências do consumo excessivo de álcool a curto prazo para a saúde do indivíduo. 

 Ressaca e Tolerância – conceitos fundamentais para perceber a dependência. 

 Danos/Riscos colaterais (acidentes rodoviários, relações sexuais desprotegidas…). 

 

“ (...)mas também podem ocorrer ao longo da vida”: 

 Consequências do consumo excessivo de álcool a médio e longo prazo para a saúde do indivíduo. 

 Danos/Riscos colaterais (relações interpessoais desajustadas; violência; gravidez inde

sexualmente transmissíveis…). 

 

 

 

 

 

lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 3º DESAFIO e as quatro op

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do ní

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

“As consequências podem ser no imediato”:  

onsumo excessivo de álcool a curto prazo para a saúde do indivíduo. 

conceitos fundamentais para perceber a dependência. 

Danos/Riscos colaterais (acidentes rodoviários, relações sexuais desprotegidas…). 

ocorrer ao longo da vida”:  

Consequências do consumo excessivo de álcool a médio e longo prazo para a saúde do indivíduo. 

Danos/Riscos colaterais (relações interpessoais desajustadas; violência; gravidez inde
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lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 3º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

a nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

tas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

ador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está 

onsumo excessivo de álcool a curto prazo para a saúde do indivíduo.  

conceitos fundamentais para perceber a dependência.  

Danos/Riscos colaterais (acidentes rodoviários, relações sexuais desprotegidas…).  

Consequências do consumo excessivo de álcool a médio e longo prazo para a saúde do indivíduo.  

Danos/Riscos colaterais (relações interpessoais desajustadas; violência; gravidez indesejada; doenças 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 4º DESAFIO e as quatro op

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há mui

fundamental realçar o resultad

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

restantes opções erradas pois es

evidência de que existe ainda muita falta de informação em relação às questões legais relacionadas com o 

consumo de álcool.  

 

Temas a explorar pelo(a) professor(a): 

 A legislação em vigor: a proibição do consumo de álcool a menores de 18 anos e conse

de consumo.  

 Importância das Leis como fator protetor apesar de punitivo. 

 Associar a desvalorização social ao facto de ser uma substância psicoativa legal (para maior

 

 

 

  

 

O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 4º DESAFIO e as quatro op

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças. 

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

restantes opções erradas pois estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência de que existe ainda muita falta de informação em relação às questões legais relacionadas com o 

Temas a explorar pelo(a) professor(a):  

igor: a proibição do consumo de álcool a menores de 18 anos e conse

Importância das Leis como fator protetor apesar de punitivo.  

Associar a desvalorização social ao facto de ser uma substância psicoativa legal (para maior
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O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 4º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

tas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as 

tas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da 

evidência de que existe ainda muita falta de informação em relação às questões legais relacionadas com o 

igor: a proibição do consumo de álcool a menores de 18 anos e consequências em caso 

Associar a desvalorização social ao facto de ser uma substância psicoativa legal (para maiores de idade). 
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COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM 

DESTINATÁRIOS  Alunos do 10.º

ATIVIDADE  Desafio: Eu decido. E agora?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 
substâncias psicoativas;  

 Diminuir crenças e mitos associados ao consumo de 

 Prevenir ouros comportamentos de risco relacionados com 

 Promover a reflexão acerca das tomadas de decisão em situação de risco e/ou crise

ESTRATÉGIAS  Jogo de Pergunta/Resposta/

DURAÇÃO  90 minutos. 

RECURSOS  Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão.

 

 

Parte I – Aquecimento  

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: Eu Decido. E Agora?”. Esta 

componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. Pretende

em conta:  

 “O Desafio” – O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

riscos? Quais? Na nossa vida, corremos riscos? Os riscos na adolescência. 

 “Eu Decido. E Agora? – O que significará? É difícil decidir? Como 

escolha? Pensamos nos Custos ou nos Benefícios? O que pesa mais na balança da decisão? Assumimos as 

responsabilidades da decisão? De que forma? 

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante ace

as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer con

No processo de crescimento passamos a ter mais autonomia e, com ela, vem a responsabilidade inerente às 

escolhas. Contextualizar o tema tendo em atenção a realidade do grupo a que se destina. 

 

 

COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM 

10.º ano de escolaridade.  

Eu decido. E agora? 

Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 

minuir crenças e mitos associados ao consumo de substâncias psicoativas; 

entos de risco relacionados com o consumo de substâncias psicoativas

romover a reflexão acerca das tomadas de decisão em situação de risco e/ou crise

Jogo de Pergunta/Resposta/Quiz | Debate e Reflexão.  

Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão.

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: Eu Decido. E Agora?”. Esta 

componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. Pretende

O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

riscos? Quais? Na nossa vida, corremos riscos? Os riscos na adolescência.  

O que significará? É difícil decidir? Como vemos as consequências da nossa 

escolha? Pensamos nos Custos ou nos Benefícios? O que pesa mais na balança da decisão? Assumimos as 

responsabilidades da decisão? De que forma?  

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante ace

as escolhas que fazem e os desafios que aceitam podem trazer consequências/riscos que desconhecemos. 

No processo de crescimento passamos a ter mais autonomia e, com ela, vem a responsabilidade inerente às 

o tema tendo em atenção a realidade do grupo a que se destina. 
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COMPONENTE INFORMATIVA E PROMOÇÃO DA LITERACIA EM SAÚDE 

Aumentar o conhecimento relativo aos efeitos, consequências para a saúde e riscos do consumo de 

substâncias psicoativas; 

romover a reflexão acerca das tomadas de decisão em situação de risco e/ou crise. 

Computador e Videoprojetor | “Cartões Decisão” | Instrumento de avaliação da sessão. 

O(A) professor(a) introduz o tema explorando a designação da atividade: “Desafio: Eu Decido. E Agora?”. Esta 

componente poderá ser explorada nos primeiros 15 minutos da atividade. Pretende-se a exploração tendo 

O que é um desafio? Será positivo ou negativo? Sorte ou Azar? Seguir um desafio tem 

vemos as consequências da nossa 

escolha? Pensamos nos Custos ou nos Benefícios? O que pesa mais na balança da decisão? Assumimos as 

Após a reflexão é importante sistematizar e devolver a informação relevante acerca do tema referindo que 

sequências/riscos que desconhecemos. 

No processo de crescimento passamos a ter mais autonomia e, com ela, vem a responsabilidade inerente às 

o tema tendo em atenção a realidade do grupo a que se destina.  

  AAnnoo  



 

 

Parte II – Apresentação do Jogo 

De seguida, inicia-se a atividade em si, através do 

Apresentam-se as Regras do Jogo: 

1. O Jogo tem 4 “Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta. 

2. Apresenta-se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

associando as escolhas que se fazem aos ganhos e perdas para a saúde. 

3. Distribuem-se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que cor

opções de resposta de cada uma das perguntas. 

4. Inicia-se o Desafio com a Questão 1 

5. Após leitura das opções dar algum 

que, nesta fase, seja uma decisão individual.

6. Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escolher e vira o cartão com a 

respetiva cor para baixo, em cima da

7. Ao sinal do(a) professor(a) todos os alunos mostram o seu “Cartão Decisão”. 

8. O(A) professor(a) diz qual a resposta correta e inicia

9. Exploração da resposta correta através da dinâmica do próprio 

abaixo).  

10. Segue-se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 

até à última Questão 4.  

Parte III – Estratégias, Dinâmica e Exploração 

Terminada a apresentação da atividade e das Regras do Jogo, o

do PowerPoint. Aconselha-se que esta componente tenha a dura

O principal pressuposto da intervenção preventiva deste Jogo é a importância de valorizar a participação do 

aluno/do grupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 

na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais erradas que levam a 

crenças desajustadas. Como referido anteriormente acerca 

pretende-se promover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 

as competências associadas à tomada de decisão. 

Apresentação do Jogo  

se a atividade em si, através do PowerPoint da Pen Drive do Kit Like Saúde, com o Jogo. 

se as Regras do Jogo:  

“Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta. 

se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

associando as escolhas que se fazem aos ganhos e perdas para a saúde.  

se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que cor

opções de resposta de cada uma das perguntas.  

se o Desafio com a Questão 1 – O que são comportamentos aditivos?  

Após leitura das opções dar algum tempo para reflexão mas sem partilha entre o grupo pois pretende

que, nesta fase, seja uma decisão individual. 

Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escolher e vira o cartão com a 

respetiva cor para baixo, em cima da mesa.  

Ao sinal do(a) professor(a) todos os alunos mostram o seu “Cartão Decisão”.  

O(A) professor(a) diz qual a resposta correta e inicia-se o debate.  

Exploração da resposta correta através da dinâmica do próprio PowerPoint 

se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 

Estratégias, Dinâmica e Exploração  

Terminada a apresentação da atividade e das Regras do Jogo, o(a) professor(a) inicia o Jogo com a projeção 

se que esta componente tenha a duração de, pelo menos, uma hora. 

O principal pressuposto da intervenção preventiva deste Jogo é a importância de valorizar a participação do 

rupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 

na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais erradas que levam a 

crenças desajustadas. Como referido anteriormente acerca dos Modelos Teóricos que sustentam a atividade 

mover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 

as competências associadas à tomada de decisão.  

 

do Kit Like Saúde, com o Jogo.  

“Questões Desafio” e cada questão tem várias opções de resposta.  

se a “Tabela de Classificação” mantendo a analogia com o desafio, o jogo, a derrota e a vitória 

se os “Cartões Decisão” explicando que cada cartão tem uma cor que corresponde a uma das 

tempo para reflexão mas sem partilha entre o grupo pois pretende-se 

Reforçar a ideia que cada aluno decide, por si, qual a opção que quer escolher e vira o cartão com a 

 

PowerPoint (como se apresenta mais 

se para a Questão 2 iniciando o processo no ponto 5 destas Regras do Jogo. Assim, sucessivamente 

(a) professor(a) inicia o Jogo com a projeção 

ção de, pelo menos, uma hora.  

O principal pressuposto da intervenção preventiva deste Jogo é a importância de valorizar a participação do 

rupo e não o resultado da mesma, ou seja, reforçar que não há qualquer problema em não acertar 

na resposta pois o que acontece, a maioria das vezes, é que temos perceções sociais erradas que levam a 

dos Modelos Teóricos que sustentam a atividade 

mover uma reflexão em grupo acerca das crenças, aumentando o conhecimento relevante e 
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Parte IV – Reflexão e Avaliação 

Para terminar a atividade o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade po

das seguintes questões abertas: Como foi o Jogo? Como se senti

Que assuntos foram tratados? O que mudariam na forma como jogaram? 

Sugere-se também a possibilidade de voltar à desconstrução a designação da atividade: “De

E Agora?”, neste momento, com um maior conhecimento sobre o tema. Pretende

intencionalidade preventiva à intervenção para que os

em nível de simulação e reflexão. 

 
IMPORTANTE: A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentadas abaixo que ajudarão na 

exploração: Intervenções de Exploração (Porquê…, Como…, Conta

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?)

 
 
  

Reflexão e Avaliação  

e o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade po

das seguintes questões abertas: Como foi o Jogo? Como se sentiram? O que trabalhámos com este Jogo? 

Que assuntos foram tratados? O que mudariam na forma como jogaram?  

se também a possibilidade de voltar à desconstrução a designação da atividade: “De

E Agora?”, neste momento, com um maior conhecimento sobre o tema. Pretende

intencionalidade preventiva à intervenção para que os alunos possam atribuir significado ao agora proposto 

em nível de simulação e reflexão.  

: A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentadas abaixo que ajudarão na 

exploração: Intervenções de Exploração (Porquê…, Como…, Conta-me…, Fala-me…) 

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?)

 

 

e o(a) professor(a) promove a reflexão acerca da atividade podendo fazer algumas 

ram? O que trabalhámos com este Jogo? 

se também a possibilidade de voltar à desconstrução a designação da atividade: “Desafio: Eu Decido. 

E Agora?”, neste momento, com um maior conhecimento sobre o tema. Pretende-se com esta Parte IV dar 

alunos possam atribuir significado ao agora proposto 

: A reflexão deve seguir, pelo menos duas estratégias apresentadas abaixo que ajudarão na 

me…)  

Intervenções de Focagem (O que queres dizer é…? Será que …? Entre este aspeto e aquele qual…?) 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro op

os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a resposta correta. 

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria acertou; 

maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há mui

o resultado do grupo e não individual. Pretende

indivíduo e, acima de tudo, explorar

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos alunos. O 

papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo relevante e 

científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está dividida em 3 

componentes:  

“São comportamentos compulsivos”: 

 Os comportamentos aditivos continuados podem levar à dependência. 

 Envolvem um caráter impulsivo 

dificuldade de interromper ou alterar o comportamento). 

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide invertida dos 

riscos associados. Explicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio especializado. Para uma maior 

exploração do tema dos consumos de substâncias psicoativas o professor(a) poderá explorar os conteúdos de dois 

Estudos Europeus (dados de 2015) acerca dos consumo

diapositivos do Jogo).  

“Associados à procura de prazer”: 

 Motivações dos jovens face ao consumo de substâncias psicoativas: 

Curiosidade; atração pelo proibido e pelo risco; facilitar a comunicaçã

aumentar as sensações de prazer; vontade de pertença a um grupo (pressão do grupo); reduzir a solidão e o 

aborrecimento; diminuir a ansiedade; esquecer os problemas; desejo de desinibição e diversão e outros. 

“que alteram a nossa forma de pensar, sentir e agir”: 

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

(exemplo: ter dificuldades em tomar decisões ou de ter crítica em rela

alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, sentir mais zanga 

ou euforia…). Finalmente mente poderá levar à adoção de comportamentos que de outro modo não aconteceriam 

(exemplo: comportamentos sexuais

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos no Sistema Nervoso Central.

O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro op

os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a resposta correta. 

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria acertou; 

não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É fundamental realçar 

o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de conhecimento do grupo e não do 

indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos alunos. O 

papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo relevante e 

ientífico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está dividida em 3 

“São comportamentos compulsivos”:  

Os comportamentos aditivos continuados podem levar à dependência.  

Envolvem um caráter impulsivo (no sentido que se impõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

dificuldade de interromper ou alterar o comportamento).  

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide invertida dos 

xplicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio especializado. Para uma maior 

exploração do tema dos consumos de substâncias psicoativas o professor(a) poderá explorar os conteúdos de dois 

Estudos Europeus (dados de 2015) acerca dos consumos dos jovens portugueses (apresentados em gráficos nos 

“Associados à procura de prazer”:  

Motivações dos jovens face ao consumo de substâncias psicoativas:  

Curiosidade; atração pelo proibido e pelo risco; facilitar a comunicação; procura da sen

aumentar as sensações de prazer; vontade de pertença a um grupo (pressão do grupo); reduzir a solidão e o 

aborrecimento; diminuir a ansiedade; esquecer os problemas; desejo de desinibição e diversão e outros. 

teram a nossa forma de pensar, sentir e agir”:  

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

(exemplo: ter dificuldades em tomar decisões ou de ter crítica em relação ao que fazemos). Provoca igualm

alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, sentir mais zanga 

mente mente poderá levar à adoção de comportamentos que de outro modo não aconteceriam 

(exemplo: comportamentos sexuais de risco, demonstrações de “coragem”…).  

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos no Sistema Nervoso Central.

 

O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 1º DESAFIO e as quatro opções de resposta. Seguem-se 

os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a resposta correta.  

Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria acertou; 

tas dúvidas; há poucas dúvidas…). É fundamental realçar 

se fazer uma análise do nível de conhecimento do grupo e não do 

Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos alunos. O 

papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo relevante e 

ientífico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que esta está dividida em 3 

(no sentido que se impõe à pessoa) e compulsivo (no sentido que existe 

O(A) professor(a) deve explorar a pirâmide dos níveis de consumo em comparação com a pirâmide invertida dos 

xplicitar que a dependência é uma doença e que precisa de apoio especializado. Para uma maior 

exploração do tema dos consumos de substâncias psicoativas o professor(a) poderá explorar os conteúdos de dois 

s dos jovens portugueses (apresentados em gráficos nos 

o; procura da sensação relaxamento; 

aumentar as sensações de prazer; vontade de pertença a um grupo (pressão do grupo); reduzir a solidão e o 

aborrecimento; diminuir a ansiedade; esquecer os problemas; desejo de desinibição e diversão e outros.  

Provocam alterações ao nível da forma como encaramos a realidade e as prioridades que damos às coisas 

ção ao que fazemos). Provoca igualmente 

alterações na forma como sentimos (exemplo: ficar ansioso enquanto não se faz qualquer coisa, sentir mais zanga 

mente mente poderá levar à adoção de comportamentos que de outro modo não aconteceriam 

O(A) professor(a) deve explorar o conceito de substâncias psicoativas e efeitos no Sistema Nervoso Central. 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 2º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que TODAS as 

opções estão corretas pois estas enunciam os diversos temas a explorar:  

 As consequências legais do consumo/posse dependem da substância psicoativa consumida ou na posse 

pois, na categoria jurídica existem substâncias lícitas (álcool, tabaco, medicamentos, bebidas energéticas…) 

e outras ilícitas (cannabis, cocaína, ecstasy, ácidos, heroína…).  

 Em relação aos contextos, há contextos em que é proibido o consumo mesmo sendo uma substância 

psicoativa lícita (como nas escolas, em locais de saúde, em espaços assinalados…).  

 As substâncias psicoativas ilícitas são proibidas independentemente do contexto/local (mesmo em casa), 

sendo as implicações legais mais ou menos graves dependendo da quantidade em posse.  

O(A) professor(a) deverá abordar a questão da descriminalização do consumo de substâncias psicoativas 

através do esquema apresentado nos diapositivos do Jogo. (Cf. Lei 30/2000, de 29 de novembro). 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 3º DESAFIO e as quatro opções de resposta. Seguem-

se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a resposta 

correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria acertou; 

maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É fundamental 

realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de conhecimento do grupo e 

não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos alunos. O 

papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo relevante e 

científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração também as restantes opções 

erradas pois estas enunciam os diversos temas a explorar. A resposta correta parte da crença social de que há 

substâncias e tipos de consumo que não têm riscos ou que os riscos de algumas substâncias são quase nulos (o 

que é um mito).  

Temas a explorar pelo(a) professor(a):  

 Os riscos do consumo dependem do uso que fazemos das substâncias psicoativas e não das substâncias em si.  

 O facto de serem legais ou ilegais não evidencia a sua perigosidade ou risco. É somente uma categoria jurídica 

que varia de país para país também devido à cultura local.  

 O conceito de “drogas leves e duras” não tem qualquer fundamento científico e provém da crença acima 

referida de que há substâncias que causam menos danos que outras, exemplo: “antes beber álcool que fumar 

ganzas (cannabis)”; “antes fumar ganzas que consumir coca” etc.  

 Explorar a crença de que as substâncias que têm efeitos medicinais não trazem danos para a saúde: os 

medicamentos só devem ser tomados de acordo com prescrição médica e posologia adequada; os medicamentos 

também informam dos “efeitos secundários”; o facto da cannabis ser usada para fins terapêuticos noutros países 

não faz dela uma substância inofensiva; caso da morfina como opiáceo (heroína também é opiáceo).  

O(A) professor(a) pode explorar os temas com recurso aos diapositivos do Jogo abordando as seguintes questões:  

 Para ajudar no processo de tomada de decisão devemos ter em conta os efeitos que as substâncias psicoativas 

têm no Sistema Nervoso Central (SNC) – Estimulantes, Depressoras ou Perturbadoras e como afetam a saúde 

individual, assim como, o uso que cada um faz das mesmas pois será aqui que iniciará o possível problema (Ver 

também “Motivações” para o consumo no Desafio 1).  

 Refletir sobre os riscos dos policonsumos e mesmo das misturas pontuais de substâncias psicoativas com 

efeitos diferentes no SNC. 
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1. O(A) professor(a) lê (ou pede a um dos alunos que leia) o 4º DESAFIO e as quatro opções de resposta. 

Seguem-se os procedimentos enunciados na Parte II e o(a) professor(a) dá início ao debate após dizer qual a 

resposta correta.  

2. Explorar a evidência do resultado espelhada nas cores apresentadas ainda antes do conteúdo (maioria 

acertou; maioria não acertou; apesar da maioria ter acertado há muitas dúvidas; há poucas dúvidas…). É 

fundamental realçar o resultado do grupo e não individual. Pretende-se fazer uma análise do nível de 

conhecimento do grupo e não do indivíduo e, acima de tudo, explorar as perceções sociais e crenças.  

3. Debater o conteúdo da resposta correta através da recolha da opinião e informação veiculada pelos 

alunos. O papel do(a) professor(a) será de mediador: questionar para levar à reflexão e devolver o conteúdo 

relevante e científico. Desenvolver o conteúdo da resposta correta tendo em consideração que TODAS as 

opções estão corretas pois estas enunciam os diversos temas a explorar:  

 A ação da substância psicoativa varia em função da pessoa: sexo feminino/masculino (as mulheres são 

mais vulneráveis ao consumo de substâncias psicoativas o que não significa mais “fracas”); peso; saudável 

ou com doença física ou mental);  

 A ação pode variar, em alturas diferentes, para a mesma pessoa e a mesma substância, inclusive;  

 A ação da substância pode ser potenciada ou ser uma má experiência devido ao contexto (locais fechados, 

quentes, sem luz).  

 

 

IMPORTANTE: A exploração dos temas deve seguir sempre o Princípio da Circularidade na participação  

dos alunos e o Princípio da Equidade por parte do professor(a). 
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