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1. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA  

 

O álcool é das substâncias psicoactivas mais consumidas no mundo e a que 

provoca mais graves consequências para a saúde pública, sendo actualmente consi-

derado como o principal determinante de saúde relacionado com os estilos de vida (OMS, 

2002). Neste quadro, o álcool é responsável por 7.4% de todas as incapacidades e 

mortes prematuras na União Europeia (Anderson e Baumberg, 2006).  

Em Portugal, como na maioria dos países europeus, o consumo de álcool tem o 

seu início em idades precoces, por volta dos 12 anos de idade, e tem vindo a apresentar 

alterações recentes nos padrões de consumo, não menos preocupantes, por se configu-

rarem em grupos populacionais de particular vulnerabilidade e de tradicional baixo 

consumo: os adolescentes e o género feminino (Murray e Lopez, 1996 cit in WHO, 2002; 

Matos, 2003; Rodrigues et al., 2005). 

O consumo de álcool em idades tão precoces é extremamente grave, quer pelas 

implicações relacionadas com danos cerebrais e deficits neurocognitivos (Zeigler et al., 

2005), quer pela associação com comportamentos-problema na adolescência, incluindo 

violência, acidentes, conduzir sob o efeito de álcool, absentismo na escola e no trabalho; 

e pelo envolvimento em outros comportamentos de risco, nomeadamente relações 

sexuais desprotegidas, uso de outras substâncias e abuso de álcool (Gruber et al., 1996; 

Grant e Dawson, 1997; Hingson e Howland, 2002; Komro e Toomey, 2002; Abbey, 2002; 

Sen 2002; Hingson et al., 2002, 2005). 

Decorrente dos processos desenvolvimentais próprios da infância e da adoles-

cência, os indivíduos encontram-se mais vulneráveis às influências sociais, que conse-

quentemente podem ser determinantes na aquisição e consolidação de comportamentos 

relacionados com os estilos de vida, nomeadamente os associados ao consumo de 

álcool. Daí a relevância das intervenções de educação para a saúde dirigidas aos 

indivíduos nesta fase da vida. 

Embora se reconheça o crescente envolvimento dos profissionais de enfermagem 

e outros profissionais de saúde nos programas de educação para a saúde em contexto 

escolar, estes são ainda “incipientes, em particular a definição dos projectos nos 

domínios do planeamento, coordenação e avaliação dos mesmos” (DGS, 2004: 38).  

Neste quadro, é necessário que as intervenções de Educação para a Saúde 

sejam baseadas na evidência científica e aferidas para o contexto a que se destinam e, 

desenvolvidas por profissionais com conhecimentos próprios no domínio especifico da 

área de intervenção, para os quais concorrem os sectores da educação e da saúde 

(Rodrigues et al., 2005; McDowall et al., 2007). A integração dos programas de educação 
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para a saúde nos currícula do ensino básico e secundário depende, entre outros factores, 

da acessibilidade aos recursos materiais e humanos especializados, nomeadamente 

peritos na área de saúde, neste caso concreto, no domínio da prevenção do uso/abuso 

de álcool. 

Embora os investigadores expressem consenso na importância do desenvolvi-

mento de programas que se apresentem como relevantes e significativos para os 

adolescentes, existe apenas uma pequena referência sobre como esta tarefa deve ser 

empreendida da melhor forma (WHO, 2002).  

Os resultados do estudo de revisão sistemática neste domino, mostraram a 

existência de uma grande diversidade nos programas de intervenção, o que dificultou o 

estabelecimento de um padrão comparativo que permitisse, com clareza, realçar as 

relações entre variáveis que melhor contribuem para a eficácia das intervenções. 

Contudo, a maioria dos programas de intervenção para prevenção de uso/abuso de 

álcool dirigidos aos adolescentes em meio escolar é eficaz, mesmo que por vezes com 

uma acção mais limitada (Barroso et al., 2006). 

O conhecimento actual indica que o consumo de álcool é um problema complexo 

onde interactuam múltiplos factores que propiciam a iniciação e a manutenção do 

consumo, nomeadamente os factores cognitivos, atitudinais, sociais, da personalidade, 

farmacológicos e de desenvolvimento. Por outro lado, desconhece-se o peso relativo de 

cada um destes factores, uma vez que a investigação já realizada não permite retirar 

conclusões a este respeito. 

Atendendo à complexidade etiológica do consumo de álcool e ao poder cumula-

tivo daquelas componentes-chave cuja valorização tem diferido em diferentes programas 

de prevenção, decidiu-se conceber e construir um programa de prevenção do uso/abuso 

de álcool (U/AA) dirigido a adolescentes em contexto escolar, que integra várias 

componentes identificadas como relevantes na tomada de decisões seguras em relação 

ao consumo de álcool. 

 No âmbito das intervenções de educação para a saúde em meio escolar os 

profissionais de enfermagem detêm responsabilidades determinantes, encontrando-se 

numa posição de destaque para poder fazer a ligação do Centro de Saúde às Escolas 

(básicas e secundárias) e implementar projectos de educação para a saúde no meio 

escolar envolvendo toda a comunidade escolar. Pretende-se que este programa de 

intervenção seja um contributo para a consecução do processo dos cuidados de 

enfermagem neste domínio. 

 A integração de todos os contributos possibilitou a construção de um modelo orga-

nizador do programa de intervenção “Parar para Pensar” que se apresenta de seguida. 
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Figura 1 – Modelo organizador do programa de intervenção “Para para Pensar” 
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Corrigir a percepção 
do consumo de álcool 
feito pelos pares 
diminui o consumo 
precoce de bebidas 
alcoólicas. 

Construir expectativas 
seguras acerca do 
álcool diminui as 
expectativas positivas 
acerca do álcool 
diminuindo o consumo 
de álcool 

11 Sessões dirigidas, 
desenvolvidas ao longo 
do ano lectivo 
integradas no curriculum 
escolar (enfermeiro) 
5 Actividades orientadas 
desenvolvidas em 28 
tempos lectivos 
(professor área projecto) 
1 Evento comunidade 
escolar (estudantes, 
colegas, professores, 
funcionários, familiares) 
Reuniões prévias com 
os professores 
apresentação projecto 
aos encarregados de 
educação 
 

Desenvolvimento de 
competências sociais 
(assertividade, 
cooperação, auto- 
-controlo e empatia) 
aumenta a capacidade 
de tomada de decisões 
responsáveis e seguras 
em situações de risco 
para o consumo 
inoportuno ou 
inadequado de álcool 

Aumentar os 
conhecimentos acerca 
do álcool e das suas 
consequências 
aumenta a percepção 
de risco em relação ao 
consumo inoportuno e 
inadequado de álcool 
adiado o início de 
consumo de álcool e 
diminuindo a tendência 
para o consumo. 

Teoria 
Finalidades 

 

Estratégias 

Todos os estudantes do 
7º ano 
Sessões desenhadas 
para envolver os 
estudantes nas 
actividades de grupo 
Utilização de estratégias 
interactivas; 
Filmes, realização de 
experiências 
Utilização de 
metodologias activas e 
participativas: discussão 
dirigida; brainstorming, 
role.play 
 

Participação 
activa dos 
estudantes 

Aumento dos 
conhecimentos 
acerca do álcool 
e dos seus 
efeitos e 
consequências 

Resultados 
esperados 

Desenvolvimento 
de percepção 
precisa acerca 
do consumo dos 
pares 

Diminuição ou 
estabilização das 
expectativas 
positivas acerca 
do álcool 

Desenvolvimento 
de aptidões 
sociais 

Desenvolvimento 
de papel social 
pro-activo junto 
da família e 
comunidade 
escolar 
 

Adiar o consumo 
de álcool 
Diminuir o 
consumo de 
álcool 
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1.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

Com base na revisão bibliográfica, foi construído o programa de prevenção “Para 

para Pensar” (PpP), dirigido aos estudantes do 7º ano de escolaridade e desenvolvido na 

área curricular não disciplinar, Área Projecto (90 minutos/semana). O PpP integra as 

seguintes componentes: conhecimentos acerca do álcool, expectativas acerca do álcool, 

aptidões sociais e percepção acerca do consumo pelos pares, cujos conteúdos se 

desenvolvem de uma forma integrada nas varias sessões. 

Estruturalmente, o programa inclui dois tipos de intervenções, as Sessões Dirigi-

das que são descritas no capítulo 2 e as Actividades Orientadas que são descritas no 

capítulo 3.  

As Sessões Dirigidas são intervenções específicas, concebidas de acordo com o 

enquadramento teórico e planeadas com metodologias interactivas em função dos 

objectivos específicos. O programa integra 11 sessões (12 aulas/90minutos) que são 

desenvolvidas pelo Enfermeiro Especialista em Saúde Mental ao longo do ano lectivo.  

As Actividades Orientadas são intervenções complementares àquelas sessões, 

têm como objectivo consolidar os conteúdos desenvolvidos nas sessões dirigidas 

respectivas. O programa integra 5 actividades orientadas (14 aulas/90 minutos), 

desenvolvidas em aulas intercaladas com as sessões anteriormente descritas. Estas 

intervenções são desenvolvidas pelo professor responsável da unidade Área Projecto 

com base num guião estruturado ao longo do ano lectivo. 

Todas as intervenções são desenvolvidas em contexto de sala de aula. 

 

1.2. OBJECTIVOS DO PROGRAMA  

a) Adquirir conhecimentos “úteis”: 

• Efeitos do álcool no organismo 

• Efeitos do álcool em função da idade, género e características individuais 

• Tipos de bebidas 

• Caracterização dos consumos: baixo risco; consumo nocivo; inoportuno e inade-

quado  

• Consequências do consumo de álcool  

• Problemas relacionados com o álcool 

• Percepção do consumo pelos pares 

• Consumo de bebidas alcoólicas declarado pelos pares 

• Comparação do consumo percepcionado com o consumo declarado dos estu-

dantes 
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b) Construir expectativas “seguras”: 

• Análise crítica das mensagens publicitárias acerca do álcool 

• Identificação das tácticas persuasivas do marketing para promover o consumo de 

álcool nos jovens (comportamento social, prazer, deslumbramento e estilo de 

vida) 

• Análise da influência do meio social na tomada de decisões 

• Identificação dos factores que influenciam as decisões acerca do consumo de 

bebidas alcoólicas  

• Reconhecimento das implicações do consumo de álcool nos comportamentos de 

saúde 

• Identificação dos comportamentos de risco associados ao consumo de álcool 

 

c) Desenvolver competências pessoais e sociais:  

• Treino de habilidades de coping para lidar com a ansiedade e a frustração 

• Análise dos diferentes tipos de comunicação 

• Treino de técnicas de comunicação 

• Treino de capacidades de comunicação assertiva 

• Treino de competências de resistir à pressão social 

• Aplicação dos princípios de tomada de decisão responsável 

• Treino da capacidade de observação, argumentação e tomada de decisão 

• Aplicação dos conhecimentos a novas situações 

 

1.3. METODOLOGIAS 

À luz das orientações preconizadas em todo o processo educativo, considerou-se 

importante no presente programa integrar o desenvolvimento das competências gerais 

previstas Curriculum Nacional do Ensino Básico1 (Ministério da Educação, 2001), nos 

seus diferentes domínios: cognitivo, afectivo e social, no sentido de promover a respon-

sabilidade e a autonomia, fomentando, deste modo, o respeito pelos outros, a coope-

ração e a convivência positiva. Nesta perspectiva, seleccionaram-se preferencialmente as 

metodologias activas e interactivas, nomeadamente role-play, chuva de ideias, discussão 

                                                
1 Mobilizar saberes culturais científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano; adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada 
de decisões; realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; cooperar com os outros em 
tarefas e projectos comuns; relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 
interpessoal promotora de saúde e de qualidade de vida (Ministério da Educação, 2001: 15). 
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dirigida, jogos interactivos, debates e outras, a maioria das actividades desenvolvidas é 

centrada nos estudantes e muitas actividades são desenvolvidas em grupo. 

A consecução dos objectivos a) e b) do programa de intervenção PpP, inclui 

intervenções de natureza diversa, envolvendo com efeito, metodologias diferentes, 

compreendem intervenções educativas cuja finalidade é a aquisição de conhecimentos 

acerca do álcool, e o “desafio” das expectativas acerca do álcool e a correcção da 

percepção errónea acerca do consumo pelos pares. Envolve ainda o desenvolvimento de 

experiências interactivas, especificando: “distribuição do álcool no organismo em função 

do sexo”; “quantidade de álcool nos copos padrão”, e diversas actividades para 

exploração e análise das técnicas de marketing usadas para a publicidade das bebidas 

alcoólicas, em particular a “análise e discussão do spot publicitário”, de forma a validar os 

conteúdos programáticos. O objectivo c), integrou um conjunto de intervenções, nomea-

damente a demonstração de habilidades de tomada de decisão e de resolução de 

problemas, no sentido da aquisição de competências para identificar, analisar, interpretar 

e resistir às influências sociais para o consumo de bebidas alcoólicas. Neste domínio, 

valorizou-se a aprendizagem de competências de gestão de stress, ensinando aos jovens 

habilidades de coping para lidar com a ansiedade e a frustração, e o desenvolvimento de 

competências sociais básicas (comunicação, iniciação de interacções sociais, conver-

sação, assertividade verbal e não verbal). 

 

1.3.1. Ficha técnica 

Sessões dirigidas: 11 desenvolvidas em 12 aulas  

Actividades orientadas: 5 desenvolvidas em 14 aulas  

Tempo: 1 aula corresponde a 90 minutos (dois tempos lectivos de 45 minutos) 

Duração: 1 ano lectivo2 

Aplicação: estudantes do 7º ano do 3º ciclo (12 anos de idade) 

Estrutura Sessões Dirigidas: tema, finalidade, resumo, racional teórico, objectivos, 

procedimentos; algumas sessões integram ainda as actividades de consolidação. 

Estrutura das Actividades Orientadas (AO) complementares às sessões dirigidas: Guião 

do professor e guião do estudante. 

 

                                                
2 Previstas sessões extra de reforço nos dois anos subsequentes. 
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1.3.2. Material 

O material que é necessário para a realização do programa é descrito ao longo da 

apresentação das sessões. 

 

1.4. AVALIAÇÃO 

A avaliação do programa integra a avaliação do processo e dos resultados, 

baseada na utilização de alguns instrumentos específicos.  

A avaliação do processo inclui a avaliação contínua, tendo em consideração os 

parâmetros da Área Projecto: empenho/responsabilidade; cooperação; iniciativa; organi-

zação e qualidade do trabalho realizado (grelha de auto-avaliação e grelha de avaliação 

diária, instrumentos utilizados nas escolas para a avaliação da unidade curricular Área 

Projecto). 

A avaliação da eficácia do programa é medida através de instrumentos espe-

cíficos adaptados à população alvo, antes e após a sua implementação.  
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Quadro I: Síntese das Sessões Dirigidas e Actividades Orientadas que integram o 

programa de intervenção “Parar para Pensar” (PpP) 

 
 
 
 
  

Titulo 

Tempo 
(1aula/90 

min.) 

C
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

s 

E
xp

e
ct

a
tiv

a
s 

A
p

tid
õ

e
s 

S
o

ci
a

is
 

Actividade 
Consolidação 

Actividades 
Orientadas 

Sessão 
dirigida 1 

O que vamos fazer e como 
vamos fazer? 

1 aula   X 
AC1 

(Apêndice) 

AO-A Crescer 
saudável 
3 aulas 

Sessão 
dirigida 2 

Álcool ficção e realidade 1 aula X X   

AO-B O que eu já 
sei acerca do 

álcool 
3 aulas 

Sessão 
dirigida 3 

As beb. alcoólicas todas 
diferentes todas iguais… 

… as pessoas todas iguais 
todas diferentes… ” 

2 aulas X X  

AC2 
(Apêndice) 

AC3 
(Apêndice) 

 

Sessão 
dirigida 4 

Consumo de álcool: uso, 
abuso e alcoolismo 

1 aula X X  
AC4 

(Apêndice) 
 

Sessão 
dirigida 5 

Álcool e os seus efeitos  
no organismo. 

1 aula X X  
AC5 

(Apêndice) 

AO-C Factos e 
realidades acerca 

do álcool 
3 aulas 

Sessão 
dirigida 6 

Resolução de problemas e 
tomada de decisão 

1 aula   X 
AC6 

(Apêndice) 
 

Sessão 
dirigida 7 

Assertividade 1 aula   X   

Sessão 
dirigida 8 

Assertividade/ Auto- 
-controlo e expressividade 

emocional 
1 aula   X  

AO-D Perante 
estas situações o 

que é que eu faço? 
2 aulas 

Sessão 
dirigida 9 

A influência dos mass 
media e das técnicas 

publicitárias nos 
comportamentos 

1 aula X X X  
AO-E 

Spot publicitário 
3 aulas 

Sessão 
dirigida 10 

Como lidar com o stress? 1 aula  X X   

Sessão 
dirigida 11 

Parar para Pensar…  
Sentir e Agir. 

1 aula  X X   
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2. SESSÕES DIRIGIDAS 

 

 

 Tema: O que vamos fazer e como vamos fazer? 

 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: Lenço colorido; cartões com desenhos de diferentes figuras geométricas 

(quadrados, rectângulos, círculos, triângulos e losangos), de diversas cores (por exemplo: 

verde, azul, rosa, amarelo, lilás) e tamanhos claramente distintos (XS, S, M, L, XL). Cada 

figura geométrica deverá ser de uma cor diferente. As diferenças nas formas, tamanhos e 

cores são em função do número de estudantes da turma e do número de elementos dos 

pequenos grupos (5 elementos). 

 

 Finalidade: Apresentar os objectivos do programa, discutir e construir as regras de 

funcionamento do grupo, no sentido de assegurar as condições prévias necessárias para 

facilitar a implementação do programa.  

 

 Resumo: Esta é uma sessão prévia que marca o início da intervenção, pretende-se 

mobilizar os recursos necessários, para que ao longo de todo o programa, o estudante se 

envolva de forma a relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa pers-

pectiva pessoal e interpessoal promotora de saúde e de qualidade de vida. Inicia-se com 

um jogo, com o intuito de ajudar os estudantes a construírem normas para o bom 

desenvolvimento do grupo. Para além, disso são dados a conhecer os objectivos do 

programa, para que o grupo partilhe a mesma meta e progrida nessa direcção. 

 

Racional Teórico: A forma como o grupo funciona depende, em grande parte, da 

atracção que este exerce sobre os seus elementos (Dionm Miller e Magnan, 1970 e Back, 

1951 cit in La Cruz e Mazaira, 2001). Este facto reflecte-se na energia que os elementos 

 

Sessão Dirigida 1 
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do grupo dispensam para alcançar as metas do mesmo, na facilidade com que as 

alcançam e no grau de satisfação que atingem quando conquistam os resultados. Por 

outro lado, um grupo carece de normas para o seu “bom” funcionamento. Estas 

correspondem a um conjunto de regras que determinam a maneira de actuar dos 

elementos do grupo, devendo ser aceites como legítimas pelos mesmos. A construção, 

dentro do próprio grupo, das normas do seu funcionamento conduz a um sentimento de 

partilha e de poder participativo que induz, nos seus elementos integrantes, responsa-

bilidade e dinamismo para a consecução dos objectivos propostos. O processo de grupo, 

por si próprio, ensina competências sociais, ao requerer que os seus participantes 

trabalhem cooperativamente para aplicar os conhecimentos e as competências relevan-

tes nas situações da vida real.  

 

 Objectivos: 

 

Aprender a colaborar numa actividade comum. 

Compreender a importância das regras da comunicação. 

Colaborar na construção das normas do funcionamento do grupo. 

 

 Procedimentos: 

 

1ª Parte  

Jogo do Lenço3  

Introduzir a actividade que se vai desenvolver: “Vamos fazer um jogo em que 

todos participam. Vou lançar este lenço ao ar e à medida que ele vai caindo, vamos todos 

dizer baixinho aaaH… ! (alternativa cantar uma canção). Quando o lenço tocar no chão, 

calamo-nos todos”. Este exercício deve ser repetido duas ou três vezes, procurar que os 

estudantes sejam cada vez mais uníssonos, ou seja, iniciar e terminar o sussurro ao 

mesmo tempo. Terminar quando se tiver obtido sintonia entre os membros do grupo. 

Elogiar o esforço dos estudantes (“Muito bem! Foram mesmo capazes de começar e 

terminar ao mesmo tempo”). 

Utilizar o lenço para estabelecer comunicação entre os membros do grupo, dizer: 

“Vamos agora utilizar este lenço para comunicar uns com os outros”. Explicar aos 

estudantes que, a partir daquele momento, só pode falar quem tiver o lenço na mão. 

Entregar o lenço a um dos estudantes dizendo: “Vou entregar-te o lenço. Enquanto o 

tiveres na mão podes falar. Lembrem-se que só pode falar quem tiver o lenço na mão”. 

                                                
3 Adaptado de La Cruz e Mazaira (2001: 26) 
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Fazer as apresentações. Perguntar aos estudantes o nome, o desporto ou 

actividade de lazer preferida. Introduzir os objectivos do programa e questionar os estu-

dantes acerca das suas expectativas em relação à Área de Projecto, nomeadamente o 

que é que pensam acerca da integração no projecto de sessões de educação para a 

saúde, etc. Explicar aos estudantes que, no decurso deste programa, eles se irão colocar 

no lugar de “cientistas” para explorar e descobrir novos conhecimentos, através da 

vivencia de várias situações, nomeadamente a realização de experiências, a análise de 

filmes, a realização de role-play, entre outras actividades. Ajudar o estudante a reconhe-

cer o seu papel pró-activo na sociedade aos vários níveis, inclusive na construção de 

comportamentos de saúde. O lenço deve circular entre todos os estudantes, a actividade 

só termina quando todos se apresentarem. 

Organizar um debate (discussão dirigida) em torno da seguinte questão: 

Porque razão se deve esperar pela nossa vez, quando debatemos em grupo 

determinado assunto? 

No final da discussão propor aos estudantes para formular, em conjunto, as regras 

para o bom funcionamento do seu grupo. Escrever no quadro todas as sugestões dos 

estudantes e assegurar-se que ficam registadas as seguintes (discussão dirigida): 

Escutar os outros, pedir a palavra, falar um de cada vez, pedir ajuda, agradecer, 

seguir instruções, participar nas discussões. Além destes aspectos comunicacionais, 

deve ser feita a síntese das regras que foram indicadas e consentidas pelo grupo. 

Consolidar os seguintes aspectos: “Saber escutar: deixar falar o outro; ter vontade 

de escutar o outro; prestar atenção ao que os outros nos estão a dizer; não interromper 

os outros. Para uma boa comunicação, também é importante: pronunciar as palavras 

correctamente e com clareza; falar num tom de voz adequado; estar com atenção ao que 

se está a dizer; manter uma postura descontraída; olhar para a outra pessoa”. 

 

2ª Parte 

Introduzir a segunda actividade que irá servir de base para gerar as condições 

para a formação de grupos para as futuras sessões. Esclarecer a importância do 

desenvolvimento das actividades em grupo (O processo de grupo, por si próprio, ensina 

competências sociais e requer que os seus participantes trabalhem cooperativamente 

para aplicar os conhecimentos e as competências adquiridas); e da rotatividade dos 

elementos (oportunidade de conhecermos melhor outros colegas e aprender a lidar com 

a diversidade). 

Entregar um cartão das figuras geométricas a cada estudante que devem guardar 

junto com o cartão da escola (deve-se listar os cartões entregues com os respectivos 
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nomes, para o caso de algum esquecimento ou extravio). Informar que, sempre que se 

organizarem pequenos grupos para o desenvolvimento de actividades esta será em 

função das figuras geométrica, ou dos tamanhos ou das cores dos cartões. 

 

 Actividades de Consolidação:  

 

Actividade de consolidação - AC1 (Apêndice 1) 

 

 No seguimento desta sessão dirigida é realizada a Actividade Orientada A (A0-A) 

que se apresenta no capítulo 3 (pág. 72). 
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 Tema: Álcool ficção e realidade 

 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: 2 filmes4 (filme 1 e filme 2, ver Anexo 1 em cd); retroprojector e tela. 

 

 Finalidade: Analisar os efeitos do álcool nos seres vivos, através da mobilização dos 

saberes culturais e científicos. Identificar e clarificar os conhecimentos e as expectativas 

acerca do álcool. 

 

 Resumo: O ponto de partida desta sessão é o “conhecimento” que os estudantes têm 

acerca do álcool. A sessão inicia com a análise de dois conceitos: observação e 

inferência. São passados dois filmes cujo protagonista é um rato. Os estudantes são 

convidados a observar e a registar o comportamento do rato nas duas situações. Através 

do confronto das suas ideias com as ideias dos outros e com os factos observados 

pretende-se que os estudantes reconheçam que as diferenças no comportamento do rato 

se devem aos efeitos do álcool. 

 

 Racional Teórico: Os valores que as crianças e jovens adquirem, transmitidos pela 

família e meio social, favorecem, na maioria dos casos, a experimentação e o início do 

consumo de bebidas alcoólicas em idades muito precoces. O álcool faz parte integrante 

das festas e festividades, e as mensagens veiculadas pelos mass media, pela publici-

dade, habitualmente apresentam o consumo de álcool como parte de um estilo de vida 

aceitável e até desejável. Assim, as expectativas positivas acerca dos efeitos do álcool 

existem mesmo antes das primeiras experiências pessoais de consumo de álcool, e são 

                                                
4 Adaptados de http://science.education.nih.gov/supplement/alcohol/student. 
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altamente favorecedoras do início e manutenção dos consumos, em particular as 

expectativas associadas à alteração do comportamento social (Goldman et al., 1991). 

 

 Objectivos: 

 

Distinguir observação de inferência. 

Identificar e articular os conhecimentos acerca do álcool para compreender a situação 

observada. 

Relacionar os comportamentos observados com as expectativas associadas ao consumo 

de álcool. 

Identificar áreas do conhecimento acerca do álcool que possam estar incompletas ou 

erradas. 

 

 Procedimentos: 

 

1ª Parte5 

Explicar aos estudantes que vão ser apresentados dois filmes, cujo protagonista é 

um rato. A actividade consiste na observação do comportamento do rato e o registo das 

observações e inferências.  

Relembrar aos estudantes para se colocarem no lugar de “cientistas” e utilizar as 

competências de observação, inferência, levantamento de hipóteses e comparação. 

Discutir com os estudantes a diferença entre observação e inferência. 

“O que é que é “observação”? Uma observação diz respeito ao que uma pessoa 

pode ver. O que é “inferência”? Uma inferência é uma conclusão a que se chega através 

do resultado das observações, o que quer dizer que as pessoas podem tirar diferentes 

inferências do mesmo “observado”. Explicitar com os seguintes exemplos: “Se eu disser 

que o rato é branco, é uma observação ou uma inferência? Esta afirmação é uma 

observação, porque todos podemos ver que o rato é branco. Se eu disser que o rato é 

feliz, é uma observação ou uma inferência? Esta afirmação é uma inferência, porque o 

rato não nos pode dizer se é feliz e não pode exibir um comportamento que indique 

apenas felicidade. Se eu disser que o rato apenas bebeu água, é uma observação ou 

uma inferência? Se tivéssemos visto o rato a beber água poderia dizer que esta 

afirmação era uma observação. Podemos inferir que o rato está com sede porque está a 

beber água. Porque é que é importante para os cientistas distinguirem entre observação 

                                                
5 Adaptada de NIAAA (2003). 
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e inferência? Observações fornecem os factos dos quais todos os cientistas concordam, 

enquanto que as inferências estão sujeitas à interpretação individual”. 

Fornecer a folha de registo (Anexo 1) e solicitar aos estudantes que efectuem os 

registos da seguinte forma: na coluna da esquerda (observação), devem listar os dados 

observados no filme acerca do comportamento do rato e na coluna da direita (inferência) 

devem listar as conclusões a que chegaram como resultado das observações. 

 

Filme 1  

Passar o primeiro filme e pedir aos estudantes para observarem com atenção o 

filme e registarem o comportamento do rato. Repetir o filme se necessário. 

Os estudantes não devem ser informados de que um dos ratos bebeu álcool, este 

dado só entra no final da discussão.  

Resumo do filme: Este primeiro filme mostra o rato que não bebeu álcool. O rato 

está “nervoso” e faz várias tentativas a explorar o ambiente. Percorre cautelosamente 

pequenas distâncias num padrão circular à volta da mesa. Ocasionalmente levanta o 

focinho e cheira o ar. 

No final organiza-se um debate em torno das observações e inferências regista-

das acerca do comportamento do rato.  

Habitualmente, os registos efectuados incluem as seguintes descrições acerca do 

comportamento do rato: 

Observações Inferências 

Cheirar Confuso 

Movimentar-se devagar Zangado 

Movimentar-se em círculos Cansado 

Mexer a cabeça para cima e para baixo Com medo 

Cheirar “Bêbado” 

 

2ª Parte 

Filme 2 

Solicitar novamente aos estudantes para observar e registar o comportamento do 

rato. Repetir o filme se necessário. 

Resumo do filme: Este filme é o filme do rato que está intoxicado com álcool. Ele 

perdeu o seu senso de inibição e imediatamente corre por toda a mesa. Cada vez que o 

rato é reposicionado e libertado, rapidamente corre para a extremidade da mesa. 

Convidar os estudantes a partilhar as suas observações e inferências acerca do 

comportamento do rato. Perguntar aos estudantes se concordam ou não com as 

afirmações. 
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Habitualmente os estudantes apresentam os seguintes registos: 

Observações Inferências 

Fugir Assustado 

Ir em linha recta Alerta 

Não cheira Não está zangado 

Cai fora da mesa Não toma cuidado 

Cai fora da mesa “Bêbado” 

 

Discutir em conjunto o que foi observado, seguindo as seguintes orientações: 

mostrar que os comportamentos dos ratos são claramente diferentes; analisar as razões 

que podem estar por de traz das diferenças de comportamento; registar no quadro as 

diferentes respostas. 

As suas respostas podem variar: doença (hereditária ou infecção), consumo de 

drogas, álcool ou químicos, idade. Aceitar todas as respostas que possam ser razoáveis 

para justificar a diferença de comportamento.  

Analisar, com os estudantes, as razões sugeridas para justificar o comportamento 

do rato. Fornecer informação de que o segundo rato está embriagado (intoxicado com 

álcool).  

Questionar os estudantes acerca das semelhanças do comportamento do rato 

embriagado como comportamento dos seres humanos quando estão embriagados.  

As respostas variam. Assegurar que os estudantes identificaram os efeitos que o álcool 

provocou no rato. Salientar a alteração do comportamento do rato: o rato que está 

embriagado apresenta ausência de exploração do ambiente e consequente exposição  

ao perigo. 

“O rato que está embriagado, perdeu a sua natural noção do perigo, deixou de ser 

cuidadoso, este efeito é semelhante ao que acontece com muitas pessoas que perdem a 

noção do risco e ficam desinibidas depois de beber bebidas alcoólicas, envolvendo-se em 

situações de risco. Muitas pessoas têm expectativas positivas acerca do álcool, nomea-

damente as relacionadas com os comportamentos sociais, como por exemplo a pessoa 

ficar mais desinibida, mais simpática e relacionar-se mais facilmente com os outros. De 

facto, o que acontece é que a pessoa deixa de ter o controle que habitualmente tem do 

seu comportamento, perdendo a noção do perigo, podendo, por isso, envolver-se em 

comportamentos de risco”. 

 

3ª Parte  

Através da discussão dirigida analisar: “Beber álcool expõe as pessoas ao risco” 

Que perigos? Ter um acidente de trabalho, por exemplo cair de um andaime se estiver a 
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trabalhar. Ter um acidente de viação, se for conduzir depois de beber. Envolver-se em 

conflitos.  

Analisar, em conjunto, os vários comportamentos de risco em que os adoles-

centes e jovens se podem envolver quando bebem bebidas alcoólicas. Questionar os 

estudantes acerca de quais as situações que podem constituir um risco para os 

adolescentes que bebem bebidas alcoólicas. Certificar-se que são indicados os seguintes 

comportamentos: envolvimento em relações sexuais não desejadas e não protegidas, 

consumo de outras substâncias psicoactivas, condução de veículos, entre outros. 

Entregar, a cada estudante, cinco exemplares de um questionário de conheci-

mentos acerca do álcool (CaA) (Anexo 2). Convidar cada estudante a efectuar um 

inquérito junto da família e amigos. Estes questionários devem ser entregues na próxima 

aula para desenvolver um projecto na Actividade Orientada AO-B 

 

No seguimento desta sessão dirigida é realizada a Actividade Orientada B (AO-B) 

que se apresenta no capítulo 3 (pág. 75). 
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 Tema: As bebidas e as bebidas alcoólicas: as bebidas alcoólicas todas diferentes 

todas iguais, as pessoas todas iguais todas diferentes. 

 

 Tempo: 2 aula  

 

 Material: mapa do sistema digestivo; 4 frascos idênticos (por exemplo garrafas de 

água de litro e meio); 1 copo de medida (marcado em centilitros); 1 barra para mexer; 1 

cartolina branca; 1 seringa (20 ml); copos transparentes: 1 copo de cerveja (20 cl), 1 copo 

de vinho (10 cl), 1 copo de bebida destilada (3 cl), 1 copo de shot (5 cl); corante vermelho 

de comida; 1 frasco de álcool; água; e óleo.  

 

 Finalidade: Explorar o que é uma bebida alcoólica (concentração, etc.); qual o trajecto 

do álcool no organismo e como é que a quantidade ingerida afecta o comportamento. 

 

 Resumo: Esta sessão foi desenhada para responder à questão: O que é que é 

importante saber acerca das bebidas alcoólicas? Os estudantes investigam o que 

significa uma bebida alcoólica. As demonstrações, utilizando corantes de comida e água, 

ilustram que vários tipos de bebidas alcoólicas contêm a mesma quantidade de álcool 

apesar da quantidade de líquido ser diferente, à excepção dos shots. As bebidas 

alcoólicas simuladas são depois diluídas numa mistura de óleo e água que representam a 

gordura e a água que constituem o corpo humano. Esta experiência demonstra como é 

que o álcool se distribui pelo corpo humano. As experiências realizadas permitem 

analisar e confrontar os conhecimentos e as expectativas acerca do álcool que os 

adolescentes detêm. 

 

Racional Teórico: A graduação de uma bebida alcoólica é o volume em percentagem 

de álcool puro por litro dessa bebida. Exprime-se em graus e varia de bebida para 

 

Sessão Dirigida 3 
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bebida. A concentração de álcool numa cerveja é menor do que no vinho ou do que numa 

bebida destilada. No entanto, os copos onde habitualmente são servidas as bebidas 

alcoólicas têm medidas diferentes em função do teor alcoólico das bebidas, pelo que é 

possível beber a mesma quantidade de álcool, bebendo bebidas diferentes. Outra 

importante noção, diz respeito ao facto do álcool ser miscível com a água, pelo que se 

distribui por todas as partes do organismo que contêm água. Consequentemente, como o 

cérebro tem uma alta concentração de água, muitos dos efeitos do álcool são no cérebro. 

 

 Objectivos:  

 

Definir o que é a graduação de uma bebida alcoólica. 

Distinguir que diferentes bebidas alcoólicas contêm a mesma quantidade de álcool, 

apesar do tamanho dos copos em que são servidas ser diferente. 

Perceber que o álcool se mistura com a água mas não com a gordura. 

Descrever como é que o álcool se distribui através das partes do corpo que têm mais 

água. 

Identificar o cérebro como um importante local de acção do álcool. 

 

 

 Procedimentos: 

 

Devido à extensão desta Sessão Dirigida, esta integra duas partes que devem ser 

desenvolvidas em duas aulas.  

 

1ª Parte 6  

Introduzir a actividade questionando os estudantes acerca dos diferentes tipos de 

bebidas que conhecem. Certificar-se que são mencionados os vários tipos de bebidas 

para além das bebidas alcoólicas, como a água, leite, sumos de fruta, refrigerantes, chá e 

café. Escrever as diferentes bebidas no quadro.  

Classificar as bebidas pelos diferentes grupos: bebidas hidratantes, bebidas 

alimentares, bebidas estimulantes e bebidas alcoólicas.  

Bebidas alcoólicas: bebidas fermentadas (vinho, cerveja) e bebidas destiladas 

(licores etc.). Convidar os estudantes a considerar as diferenças entre as bebidas alcoóli-

cas nomeadas.  

                                                
6 Actividade adaptada de NIAAA (2003). 
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Questionar se algum dos estudantes já viu fazer vinho e/ou aguardente e, de uma 

forma breve, explicar em que consistem os processos de fermentação e de destilação. 

Quanto à sua origem, as bebidas alcoólicas podem ser: bebidas fermentadas, que 

se obtêm por fermentação alcoólica dos sumos açucarados, pela acção das leveduras, 

nomeadamente o vinho através das uvas, a cidra da maçã a cerveja dos cereais, entre 

outras. As bebidas destiladas resultam da destilação (por meio dum alambique) do álcool 

produzido no decurso da fermentação, por exemplo o “mosto” final das uvas que através 

de um processo de evaporação (seguida de condensação pelo frio) das bebidas 

fermentadas, pode obter-se bebidas mais graduadas. 

Informar que o álcool das bebidas alcoólicas é o etanol ou álcool etílico, cuja 

fórmula molecular é CH3 CH2OH. O álcool é também utilizado na indústria, por exemplo, 

dos perfumes, ou como combustível (dar o exemplo do Brasil onde existe uma ampla 

utilização do álcool como combustível), ou simplesmente para desinfectar a pele. Passar 

o frasco de álcool, de mão em mão, para que todos os estudantes possam ler o rótulo. 

Como é que as bebidas alcoólicas podem ser colocadas em diferentes cate-

gorias? São todas iguais em termos de quantidade de álcool? Causam diferentes efeitos? 

Permitir que os estudantes exponham o seu ponto de vista.  

Alguns estudantes têm concepções erradas acerca dos diferentes tipos de 

bebidas alcoólicas. Por exemplo, alguns estudantes dirão que os efeitos do álcool 

dependem unicamente da quantidade, ou do volume total, de uma bebida de qualquer 

tipo que uma pessoa beba. Outros estudantes, dirão que um copo de bebida destilada 

contêm mais álcool que um copo de cerveja ou de vinho. Os estudantes devem voltar a 

esta questão depois da observação da experiência. 

Explicar aos estudantes que a experiência que se irá realizar é uma experiência 

para investigar a quantidade de álcool existente em diferentes tipos de bebidas 

alcoólicas. 

A turma deve estar dividida em pequenos grupos, e num local central da sala é 

montado um pequeno “laboratório” com um a mesa de apoio para a realização da expe-

riência. Para a realização das diferentes etapas da experiência, solicita-se a colaboração 

dos estudantes.  

Preparar uma diluição de corante vermelho de comida, juntando uma colher de 

chá de corante num frasco de álcool, o álcool fica marcado com a cor vermelha. 
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Preparar bebidas simuladas7: 

Bebida simulada de Cerveja (copo de 20 cl): a cerveja pode ter aproxima-

damente 6 graus, o que quer dizer que num copo de cerveja de 20 cl, 6% de 20cl é álcool 

etílico (CH3CH2OH), o que corresponde a 12 ml de álcool. Assim, devemos retirar 12 ml 

de álcool (corado de vermelho) colocar no copo da cerveja e juntar água até ao traço de 

20 cl.  

Bebida simulada de vinho8 (copo de 10 cl): o vinho pode ter aproximadamente 

12 graus, o que quer dizer que num copo de vinho de 20 cl 12% de 10 cl é álcool etílico 

(CH3CH2OH), o que corresponde a 12 ml de álcool. Assim, devemos retirar 12 ml de 

álcool (corado de vermelho) colocar no copo de vinho e juntar água até ao traço de 20 cl. 

Bebida simulada de whisky (copo de 3 cl): o whisky pode ter aproximadamente 

40 graus, o que quer dizer que num copo de whisky de 3 cl, 40% de 3cl é álcool etílico 

(CH3CH2OH), o que corresponde a 12 ml de álcool. Assim, devemos retirar 12 ml de 

álcool (corado de vermelho) colocar no copo de whisky e juntar água até ao traço de  

20 cl.  

Bebida simulada de shot 9(copo de 5 cl): o shot é uma mistura de vários tipos de 

bebidas destiladas, cuja graduação pode variar dos 30º aos 60º dependendo da bebida10, 

pelo que é difícil prever a quantidade de álcool que contém. Por exemplo, se o shot for 

composto por bebidas destiladas de 40 graus, quer dizer que num copo de shot de 5 cl, 

40% de 5cl é álcool etílico (CH3CH2OH), o que corresponde a 20 ml de álcool. Assim 

devemos retirar 20 ml de álcool (corado de vermelho) colocar no copo de shot e juntar 

água até ao traço de 5 cl.  

Estes procedimentos são realizados com a colaboração dos estudantes na sala 

de aula. 

 

Colocar as bebidas alcoólicas simuladas – a cerveja, o vinho, o whisky e o shot – 

na mesa em frente da turma. Relembrar que o líquido de cada bebida é água misturada 

                                                
7 Para que as diferenças no tom da coloração sejam visíveis no final, ou seja, concentração do 

álcool com corante, estas simulações devem ser previamente treinadas. Ter em consideração que se o 
corante é a quantidade de álcool, a bebida destilada tem que ser marcadamente mais escura que o vinho e 
este mais escuro que a cerveja. Alterar a quantidade de corante para conseguir diferenças mais marcadas. 

8 Podem ser utilizados dois tipos de copos, o copo tradicional utilizados para beber vinho de 10cl e 
também os copos de pé alto tipo balão actualmente mais utilizados, que embora com muito volume são 
servidos com aproximadamente a mesma quantidade de vinho (10cl). 

9 O shot tem que ser tratado como uma excepção, uma vez que se trata da mistura de várias 
bebidas destiladas, com diferentes graduações alcoólicas é difícil prever qual a quantidade de álcool que este 
tipo de bebida contem. Preparar bebida simulada de shot, no copo de shot (5 cl), colocar 12 ml de álcool com 
corante e juntar o restante até aos 5 cl de água (por exemplo bebida destilada como o vodka 24 graus de 
álcool, quantidade de álcool num copo de 5 cl 24% de álcool em 5 cl = 12 ml de álcool). 

10 Vodka (30º a 40º); Rum, Gin (40º a 45º); Aguardente (40º a 48º); Whisky (40º a 50º); Absinto (50º 
a 54º), e outras. 
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com álcool corado de vermelho, assim, o corante representa o álcool. Pedir aos 

estudantes para partilhar as suas observações acerca das bebidas. 

Copo de cerveja 

Copo de vinho 

Copo de whisky 

(todos contêm a mesma quantidade de álcool) 

À excepção do copo de shot. 

Num primeiro momento, efectuar a experiência apenas com as bebidas simuladas 

de cerveja, vinho e whisky. 

Os estudantes irão observar que as bebidas têm diferentes quantidades de líquido 

e que o tom da cor vermelha varia entre as diferentes bebidas. O líquido do copo da 

bebida destilada é o que apresenta o vermelho mais escuro, e o líquido no copo de 

cerveja é o que tem o tom de cor mais claro.  

Colocar os quatro frascos à vista dos estudantes, explicar que cada frasco repre-

senta o corpo de uma pessoa, e que o corpo de uma pessoa é constituído sensivelmente 

por três partes de água (marca forte na garrafa).  

Antes de colocar em cada frasco as diferentes bebidas e encher os frascos até ao 

traço que corresponde às três partes de água que é composto o organismo, pedir para os 

estudantes preverem o que irá acontecer: Será que os frascos ficarão diferentes ou 

ficarão iguais? Isto é, qual será a concentração de álcool em cada frasco, é diferente ou  

é igual? 

Colocar o whisky simulado no primeiro frasco e misturar a água até ao traço.  

Colocar o vinho simulado no segundo frasco e misturar a água até ao traço. 

Colocar a cerveja simulada no terceiro frasco e misturar a água até ao traço. 

Convidar os estudantes a partilhar as suas observações dos tons da cor obser-

vada nos três frascos. Colocar as seguintes questões aos estudantes: Os frascos 

(organismo humano) parecem iguais ou parecem diferentes uns dos outros? Qual dos 

frascos (organismo humano) contém mais álcool? 

Esclarecer e reforçar que, como cada copo contém 12 ml de álcool simulado,  

o tom do vermelho do corante (álcool) em cada frasco é o mesmo.  

Antes do procedimento, esclarecer que a cor vermelha representa o álcool das 

bebidas e que a sua expansão através da água dos frascos simula a distribuição através 

da circulação sanguínea da pessoa. 

Pedir aos estudantes para dizer qual dos frascos é que tem mais álcool. Introduzir 

o conceito de “concentração”. Concentração é uma medida de quantidade de substância 

em comparação com a quantidade total de solução (nesta discussão, restringir a 
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definição da concentração aos líquidos). Qual dos frascos (organismo humano) tem a 

maior quantidade de álcool? 

Frascos – cada tipo de bebida alcoólica produz a mesma concentração de álcool 

no sangue. Uma vez que a intensidade da cor é um indicador da concentração.  

Os estudantes devem referir que os frascos contêm a mesma quantidade de álcool 

(corante). Pedir aos estudantes para considerar os três tipos de bebidas colocadas nos 

frascos. Se a quantidade de corante (simula o álcool) em cada frasco é a mesma, o que é 

que se pode dizer acerca da quantidade de álcool que foi adicionado a cada frasco?  

Os estudantes devem referir que, no final, as concentrações são iguais, e que a quanti-

dade total de álcool adicionada a cada fresco é a mesma, porque o volume em cada 

frasco é igual. 

Perguntar aos estudantes qual das bebidas alcoólicas: cerveja, vinho ou bebida 

destilada tem a menor concentração de álcool. E qual é que tem a mais alta? 

Sem usar as concentrações actuais de álcool, verificar se os estudantes perce-

beram que a cerveja tem a concentração mais baixa, o vinho a concentração intermédia e 

a bebida destilada a mais elevada e, que os diferentes copos padronizados das bebidas 

levam sensivelmente a mesma quantidade de álcool apesar do volume de líquido ser 

diferente. A excepção diz respeito ao shot. 

Colocar o shot simulado no quarto frasco e misturar a água até ao traço. 

Porque o copo de shot contém 20 ml de álcool simulado, o tom do vermelho do 

corante (álcool) é mais forte na “pessoa” (frasco) que bebeu esta bebida. 

Pedir aos estudantes para pensarem como é que a mesma quantidade de álcool 

afecta diferentes pessoas, por exemplo, uma pessoa pequena e uma pessoa grande 

(duas pessoas diferentes mas com o mesmo índice de massa corporal, com IMC Normal 

18,5 a 24,9). Guiar a discussão com as seguintes questões: 

Será que a concentração de álcool no sangue destas pessoas será a mesma? 

Por exemplo, qual das pessoas (pequena ou grande) terá a maior concentração 

de álcool no sangue? 

Porque é que a mesma quantidade de álcool tem um efeito maior na pessoa mais 

pequena que na pessoa maior? 

O álcool distribui-se pelo sistema circulatório da pessoa. Uma pessoa pequena 

tem menos volume de sangue que uma pessoa maior, o que significa que uma dada 

quantidade de álcool resultará numa maior concentração de álcool no sangue numa 

pessoa pequena do que numa pessoa grande. 

O que é que é uma bebida alcoólica? Os estudantes devem calcular a quantidade 

de álcool que existe em cada tipo de bebida.  
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Depois de terem completado o quadro é-lhes pedido que tirem conclusões acerca 

das quantidades de álcool nas bebidas. 

 

Tipo de 
bebida 

Volume 
do copo 

Concentração 
de álcool em 
percentagem 

Quantidade  
de álcool  

em ml 

Quantidade total  
de álcool 

em gramas 

Cerveja 

Vinho 

Destiladas 

Shot 

20 cl 

10 cl 

3 cl 

5 cl 

6% 

12% 

40% 

40% ou mais 

12 ml 

12 ml 

12 ml 

20 ml ou mais 

10 g 

10 g 

10 g 

Mais de 10 g (excepção) 

 

 “Embora as bebidas alcoólicas tenham diferentes graduações, os copos habitual-

mente mais usados para as diferentes bebidas têm quantidade idêntica de álcool, o que 

corresponde a uma unidade bebida padrão com cerca de 10 a 12 gramas de álcool 

puro”11. Segundo a WHO, o consumo acima de 40 g de álcool (4 bebidas) por dia nos 

homens e 20 g por dia nas mulheres é considerado consumo nocivo. Os estudantes 

devem reconhecer que os copos onde habitualmente são servidas as bebidas: cerveja, 

vinho e bebidas destiladas contêm aproximadamente a mesma quantidade de álcool. Não 

é o tipo de bebida, mas antes a quantidade de álcool consumida que determina até que 

ponto cada indivíduo é afectado pela bebida (Anderson e Baumberg, 2006). 

 

Cerveja de 6 graus 
significa que 

Vinho de 12 graus  
significa que: 

Bebida destilada, por exemplo 
Whisky de 40 graus  

significa que: 

Shot de Bebidas 
destiladas, por exemplo 
40 graus significa que: 

1 litro (1000 ml) cerveja a 6 
graus  6% de álcool 
(6x1000=6000/100=60); 60 
ml de álcool/litro cerveja 

1000 60 ml álcool 

1 copo de 20 cl  200 ml  

1000 ----- 60 ml 

200---------X 

X = 60 x 200/1000 
=12000/1000 

12 ml de álcool 

12 x 0.8 (K) = 9,6 gramas 
de álcool puro  

Aproximadamente 10 g  

1 litro (1000 ml) vinho de 12 
graus 12% de álcool 
(12x1000=12000/100=120);  

120 ml de álcool /litro de vinho 

1000 ml 120ml de álcool 

1 copo de 10 cl  100 ml 

1000 ----- 120 ml 

100---------X 

 

X = 120 x 100/1000 
=12000/100012ml de álcool 

12 x 0,8 (K) = 9,6 gramas de 
álcool puro 
 
Aproximadamente 10 g 

 1 litro (1000 ml) Whisky de 40 
graus  40% de álcool 
(40x1000=40000/100=400);  

400 ml de álcool/ litro de 
Whisky 

1000 ml  400ml de álcool 

1 copo de 3 cl 30 ml 

1000 ----- 400 ml 

30 ---------X 

 

X = 400x30/1000 

=12000/100012 ml de álcool 

12ml x 0,8 (K) = 9,6 gramas de 
álcool puro 

Aproximadamente 10 g 

1 litro (1000 ml) de 
bebidas destiladas de 
várias graduações, pode 
variar de 30 a 50 graus  

Por exemplo 1000 
ml40 ml de álcool 

5 cl  50 ml X (álcool) 

1000 ----- 400 ml 

50 ---------X 

X = 400x50/1000 
=20000/100020 ml de 
álcool 

20 ml x 0.8 (K) = 16 
gramas de álcool puro 

16g álcool puro ou MAIS 

K = densidade do álcool = 0.8  

 

                                                
11 http://www.minsaude.pt/portal/conteudos/enciclopedia+da+saude/estilos+de+vida/alcoolismo.htm 
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 Actividades de Consolidação:  

 

Actividade de consolidação - AC2 (Apêndice 2) 

 

2ª Parte da Sessão Dirigida 3 - aula seguinte 

 

Introduzir a actividade com a seguinte questão: O que é que acontece ao álcool 

depois de uma pessoa beber uma bebida? Para onde vai o álcool? Á medida que os 

estudantes dizem os nomes das várias partes do corpo, traçar no mapa do corpo humano 

o caminho que o álcool faz: “O álcool entra pela boca e vai para o estômago, logo no 

estômago e no intestino delgado, o álcool é absorvido para o sangue. O álcool passa 

para a circulação sanguínea indo para todos os órgãos, especialmente os que têm mais 

água (mais irrigados). O álcool afecta muitas funções do cérebro. O álcool é metabo-

lizado no fígado e é excretado do organismo depois de processado pelos rins”. 

Esclarecer os estudantes que apenas 5% do álcool ingerido é eliminado directa-

mente através da respiração, saliva, transpiração e urina, os restantes 95% passam 

rapidamente para a corrente sanguínea, através das paredes do estômago e da parte 

superior do intestino delgado sem sofrer qualquer transformação química. A metaboli-

zação do álcool é feita através do fígado, em média o fígado degrada 0.1 g de álcool/por 

litro por hora. Os efeitos do álcool no organismo dependem de inúmeros factores,12 que 

são analisados à medida que se realizam as experiências.  

Depois de traçar o percurso do álcool no organismo, questionar aos estudantes se 

o álcool se distribui uniformemente através do organismo ou se tem preferência por 

determinado tipo de tecidos. Explicar aos estudantes que se irá proceder a uma 

experiência para investigar esta questão. 

Colocar dois frascos que contêm diferentes proporções de óleo e de água. 

Explicar que cada frasco representa o corpo humano. Informar os estudantes que cada 

frasco tem óleo e água. Perguntar quais as diferenças que observam nos dois frascos. 

Qual é o que tem mais óleo e o que tem mais água? 

Os frascos têm a mesma quantidade de líquido, mas diferentes quantidades de 

óleo e água, pretende-se que simulem pessoas, com o mesmo peso mas com 

                                                
12 Nomadamente factores pessoais, as pessoas com um Índice de Massa Corporal (IMC) maior, 

normalmente, apresentam concentrações de álcool no sangue menores, comparativamente a pessoas com 
menos peso perante a ingestão da mesma quantidade de álcool; também a idade e o sexo se constituem 
como variáveis que interferem significativamente na concentração de álcool no sangue, relacionadas com a 
metabolização do álcool; depende também de como e quando se bebe, a mesma quantidade de álcool pode 
provocar concentrações de álcool no sangue diversas, por exemplo se for bebido em jejum ou às refeições; 
se for bebido muito depressa ou não. 
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constituições diferentes. Uma pessoa mais atlética, com menos quantidade de gordura, e 

a outra uma pessoa mais gorda, com uma maior quantidade de gordura.  

Perguntar aos estudantes porque é que a água e o óleo estão separados. Explicar 

que a água não se mistura com o óleo (miscível). Pedir aos estudantes para prever o que 

é que irá acontecer se colocarem álcool nos frascos. Listar as previsões no quadro, 

alguns responderão que o álcool se irá misturar uniformemente através das soluções, 

enquanto que outros prevêem que o álcool se irá misturar com ambos, água e óleo.  

Colocar 12 ml de álcool (álcool com corante vermelho o equivalente a uma bebida 

padrão) num dos frascos. Usar uma barra para mexer suavemente a solução. Perguntar 

aos estudantes o que é que aconteceu ao álcool. O álcool mistura-se com o nível mais 

baixo de água, aparecem bolhas no nível do óleo por onde passa o álcool. Alguma cor 

“vermelha” pode ser vista nas bolhas, mas é obvio que o álcool tem preferência pela 

água, misturando-se com esta. 

Colocar a mesma quantidade de álcool no segundo frasco. Novamente perguntar 

aos estudantes o que é que acontece com o álcool. Como com o primeiro frasco, os 

estudantes irão verificar que o álcool se mistura com a água e não com o óleo.  

Perguntar aos estudantes quais são as diferenças entre os dois frascos. Que dife-

renças se podem observar? O álcool é miscível com a água ou com o óleo? 

Os estudantes deverão verificar que a cor vermelha está mais concentrada no 

frasco que contém menos quantidade de água e mais quantidade de óleo, do que no 

frasco que contém mais água e menos óleo. O álcool é miscível com a água e não com o 

óleo. 

Reforçar, com os estudantes, a importância destes conhecimentos “úteis” acerca 

do álcool que podem partilhar com os outros, esta é, também, a sua missão pró-social 

como cidadãos, partilhar os seus conhecimentos com os outros. 

Consolidar os seguintes aspectos: 

Pode-se saber, como é que o álcool vai afectar uma pessoa, apenas pela sua 

aparência? 

R: Não é possível avaliarmos quais os efeitos do álcool só pela aparência de uma 

pessoa. 

Reforçar os seguintes aspectos: “Como verificaram pelas demonstrações, o álcool 

mistura-se com a água e não com o óleo, isto também é verdade para o organismo 

humano. Duas pessoas do mesmo tamanho podem ter diferentes quantidades de 

gordura. Assim, duas pessoas com o mesmo peso, a pessoa com mais gordura tem 

menos água e como tal a concentração de álcool será maior na pessoa com mais 

gordura, isto é, a que tiver maior quantidade de gordura será mais afectada com a 
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mesma quantidade de álcool. As mulheres, como em média têm mais gordura na sua 

constituição do que os homens e como tal menos água, tendem a sentir mais os efeitos 

do álcool do que os homens para a mesma quantidade de álcool. Resumindo, como a 

relação da gordura do corpo não pode ser determinada unicamente pela aparência, não é 

possível prever quais os efeitos do álcool na pessoa só por se olhar para ela.”  

Se duas pessoas tiverem a mesma quantidade de gordura, mas uma das pessoas 

é maior que a outra, qual das pessoas será mais afectada se beber uma cerveja? 

R: Há um grande número de factores, incluindo o tamanho que influenciam a 

variação da resposta humana ao álcool. Uma pessoa “maior” significa que tem maior 

quantidade de sangue para a distribuição do álcool. Assim, em geral, uma pessoa “maior” 

sentirá, para a mesma quantidade de álcool, menos efeitos do que uma pessoa mais 

“pequena”. 

Uma vez que o cérebro é tão sensível aos efeitos do álcool, o que é que podemos 

concluir acerca da composição do cérebro? 

R: Uma vez que o cérebro é afectado pelo álcool, este deve conter uma 

significativa quantidade de água, onde o álcool se mistura. 

Introduzir, no debate final, a seguinte questão: Porque é que as crianças e os 

adolescentes não podem consumir bebidas alcoólicas? 

Explicitar as consequências do consumo de álcool nas crianças e nos adoles-

centes, assegurar que são mencionadas as questões inerentes ao desenvolvimento e às 

consequências, a curto e a médio prazo, do consumo inoportuno de álcool. 

Exemplo de vários argumentos para a discussão: 

“Uma pessoa que começa a beber durante a adolescência, tem quatro vezes maior 

probabilidade de desenvolver dependência alcoólica do que aqueles que esperam até á 

idade adulta. Durante adolescência, ocorrem transformações significativas no organismo, 

incluindo o desenvolvimento do cérebro. O uso de álcool durante esta fase pode afectar o 

desenvolvimento do cérebro. A principal causa de morte nos jovens a partir dos 15 anos 

são as causas por morte violenta, ou causas externas, nomeadamente acidentes de 

condução, e o uso de álcool está associado a muitos desses acidentes. Para além disso, 

o consumo de álcool está associado com muitos comportamentos de risco na adoles-

cência, incluindo o uso de outras drogas e o envolvimento em situações de grande risco”. 

  

 Actividades de Consolidação:  

 

Actividade de consolidação – AC3 (Apêndice 3) 
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 Tema: Consumo de álcool: uso, abuso e alcoolismo. 

 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: Quadro e giz. 

 

 Finalidade: Analisar os factores associados ao consumo de álcool e as conse-

quências para a saúde. 

 

 Resumo: Esta sessão inclui actividades que proporcionam a análise dos factores que 

influenciam o consumo de bebidas alcoólicas. Inclui informações inerentes aos dados 

epidemiológicos relacionadas ao consumo e às consequências do consumo de álcool em 

Portugal. 

 

 Racional Teórico: O consumo de álcool varia num contínuo que vai desde o 

consumo esporádico até ao consumo abusivo e dependência. Diferentes factores, 

incluindo os genéticos e os ligados ao meio envolvente, podem influenciar o abuso e a 

dependência. Contudo, o papel da escolha pessoal na decisão de beber ou não beber é 

determinante na prevenção do uso/abuso de álcool. Esta sessão integra a componente 

dos conhecimentos acerca do consumo de álcool e, em particular, a correcção da 

percepção errónea acerca do consumo pelos pares. De acordo com a teoria das normas 

sociais, as percepções erróneas resultam da combinação de vários factores: psicoló-

gicos, sociais e culturais (Perkins, 2003), levando o indivíduo a expressar ou inibir 

determinado comportamento como forma de se conformar à “norma”, podendo agir de 

forma inconsistente com os seus valores no sentido da conformidade (Miller e McFarland, 

1991 cit in Perkins, 2003). As evidências sugerem que a maioria dos adolescentes 

sobrestimam a prevalência do consumo de substâncias nos pares e nos adultos, ao 

Sessão Dirigida 4 
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considerarem o consumo de álcool como um comportamento normal e habitual, seguindo 

a tendência para agir em conformidade com o que consideram a norma (Perkins, 2003). 

A correcção da percepção errada acerca do consumo dos pares tem demonstrado ser 

uma estratégia importante para a mudança dos padrões de consumo dos jovens (Hansen 

e Graham, 1991). A integração desta componente impõe o provimento de feedback, 

utilizando os resultados acerca do consumo real dos adolescentes e jovens, obtidos em 

estudos actuais e representativos, com intuito de alterar a percepção de que este 

consumo é habitual e generalizado entre todos os adolescentes (Paglia e Room, 1999). 

Sendo assim, fornecer informação precisa acerca do consumo de substâncias reduz um 

importante factor de envolvimento no consumo, a sobrestimação do consumo dos pares. 

 
 Objectivos: 

 

Identificar os factores que influenciam o consumo de álcool. 

Definir consumo de baixo risco de álcool. 

Distinguir uso de álcool de abuso e de alcoolismo (nocivo, inoportuno, inadequado). 

Identificar o alcoolismo como uma doença complexa, influenciada por vários factores. 

Identificar a importância da escolha pessoal no início e manutenção do consumo de 

álcool. 

Comparar as percepções acerca do consumo de bebidas alcoólicas pelos pares e o 

consumo real. 

 

 Procedimentos: 

 

1º Parte 

Beber ou não beber? 

Desenhar um copo com cerveja e perguntar aos estudantes: O que é que pode 

influenciar uma pessoa a tomar a decisão de beber, ou não beber, esta cerveja? Escrever 

as respostas no quadro. Listar as repostas em função das seguintes categorias: Acessibi-

lidade; Pressão dos pares; Influência dos mass media; Restrições legais e Redes de 

apoio social 

Como é que a escolha pessoal influencia o uso, o abuso de álcool e o alcoolismo? 

Explorar com os estudantes como é que estas cinco categorias influenciam a 

escolha pessoal de beber ou não beber. Os itens destas cinco categorias têm em conta a 

maioria dos factores ambientais que influenciam a decisão da pessoa beber ou não 

beber. Outros tipos de factores incluindo os genéticos, serão posteriormente examinados. 
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Obviamente que estes factores não agem separadamente, mas interagem uns com os 

outros.  

– Acessibilidade: o álcool mesmo estando disponível a pessoa pode escolher 

beber ou não beber. 

– Pressão dos pares: o consumo de álcool pelos amigos pode ou não influenciar a 

pessoa, mesmo que eles bebam álcool a pessoa pode sempre escolher entre beber e 

não beber.  

– Influência dos mass media: o consumo de álcool é retratado de uma forma 

positiva pela publicidade e mass media, neste contexto, a pessoa pode escolher entre 

aceitar essas influências ou não aceitar; 

– Restrições legais: o consumo de álcool por jovens menores de 16 anos é 

proibido (fazer referência a que na maioria dos países da Europa a idade mínima é aos 

18 anos de idade, e há países, como nos EUA, que é aos 21 anos de idade). Contudo as 

evidências científicas mostram que o consumo por menores de idade deve ser sempre 

considerado um consumo de risco. Os jovens podem escolher obedecer ou não obedecer 

às leis, integrando, ou não, os dados da evidência científica. 

– Redes de apoio social: inclui um conjunto de recursos disponíveis para ajudar a 

pessoa que tem um consumo de álcool abusivo, por exemplo, a família, os amigos, os 

profissionais de saúde, nomeadamente no centro de saúde local que encaminham para 

os serviços especializados, se necessário. 

Propor um debate em torno dos diferentes padrões de consumo e as suas conse-

quências. Analisar, com os estudantes, as “regras” relativas aos padrões de baixo risco, e 

discutir os conceitos que se apresentam seguidamente. 

O consumo de álcool por crianças e jovens até aos 18 anos de idade; mulheres 

grávidas e a amamentar; pessoas durante o trabalho e na condução rodoviária é sempre 

um consumo de risco. 

O consumo de baixo risco não deve ultrapassar 20 g de álcool (2 bebidas padrão), 

repartidas pelas principais refeições; a ingestão de bebias destiladas deve ser uma 

situação excepcional e, de preferência, estar pelo menos dois dias por semana sem 

beber qualquer bebida alcoólica. 

– Consumo de risco: padrão de consumo que pode vir a implicar dano físico ou 

mental se esse consumo persistir. 

– Consumo nocivo: padrão de consumo que causa danos à saúde, quer físicos 

quer mentais, mas que não satisfaz os critérios de dependência.  

– Dependência alcoólica (alcoolismo): padrão de consumo constituído por um 

conjunto de aspectos clínicos e comportamentais, que podem desenvolver-se após 
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repetido uso de álcool: desejo intenso de consumir bebidas alcoólicas; descontrolo sobre 

o seu uso; continuação dos consumos apesar das consequências; uma grande impor-

tância dada aos consumos em desfavor de outras actividades e obrigações; aumento da 

tolerância ao álcool (necessidade de quantidades crescentes da substância para atingir o 

efeito desejado ou uma diminuição acentuada do efeito com a utilização da mesma 

quantidade) e sintomas de privação quando o consumo é descontinuado (OMS, 2002). 

 

2ª Parte  

 

Colocar a seguinte questão: Qual a percentagem de adolescentes da vossa idade 

que consome bebidas alcoólicas? 

Relembrar o conceito de percentagem, efectuar a regra de três simples e dar um 

exemplo prático para clarificar o raciocínio. 

Identificar qual a percepção que os estudantes têm acerca do consumo habitual de 

bebidas alcoólicas pelos pares. Listar no quadro as várias sugestões. 

Procurar esclarecer as razões que os estudantes apontam para o consumo de álcool.  

Proporcionar aos estudantes os dados epidemiológicos. No estudo local de avaliação 

contextualizada do fenómeno (n = 654, estudantes do 7º, 8º e 9º ano) verificou-se que: 

  

– Relativamente à percepção da frequência do consumo de bebidas alcoólicas 

pelos pares 

 

 Consumo 
Regular13 

Consumo 
Ocasional14 

Nunca 

Bebidas 
alcoólicas 

32.3% 63.1% 4.6% 

 

– Relativamente à frequência do consumo de bebidas alcoólicas pessoal decla-

rado 

 
 Consumo 

Regular 
Consumo 
Ocasional 

Nunca 

Cerveja 5% 30.6% 64.4% 

Vinho 0.8% 17.4% 81.8% 

B. Destiladas 4.6% 47.7% 47.7% 

 

                                                
13 Pelo menos uma vez por mês. 
14 Todas as semanas ou meses. 
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– Relativamente à percepção da ocorrência de episódios de embriaguez nos 

pares  

 

 Sim Não 

Embriaguez 77.50% 22.50% 

 

– Relativamente à ocorrência de episódios de embriaguez pessoal declarado 

 

 Sim Não 

Embriaguez 18.80% 81.20% 

 

 

Solicitar, aos estudantes, que efectuem dois gráficos de barras com os dados 

relativos à percepção do consumo e ocorrência de embriaguez nos pares e à frequência 

e ocorrência de embriaguez pessoal declarados. Analisar as diferenças. Reflectir acerca 

das percepções erróneas. 

 

 Actividades de Consolidação:  

 

Actividade de consolidação – AC4 (Apêndice 4). 

 



Prevenção do uso/abuso de álcool nos adolescentes: programa de intervenção em contexto escolar 37 

 

 

 

 

 

 Tema: Álcool e os seus efeitos no organismo. 
 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: Datashow; apresentação em power point do quadro dos efeitos do álcool em 

função da alcoolemia; 2 filmes (filme 1 e filme 2, ver Anexo 2 em cd);. 

 

 Finalidade: Reflectir acerca de como é que as bebidas alcoólicas afectam a 

concentração de álcool no sangue (alcoolemia) e que efeitos provocam na pessoa. 

Perceber em que medida determinadas variáveis, como o género, o peso do corpo, o 

metabolismo e os padrões de consumo, afectam a concentração de álcool no sangue 

(alcoolemia).  

 

 Resumo: Esta sessão inicia-se com a apresentação de cenários hipotéticos que 

podem ocorrer quando uma pessoa vai a uma festa. Pretende-se sublinhar que a 

abstinência, pelas razões já analisadas, é a decisão acertada para qualquer indivíduo 

menor de idade. Também, partindo de cenários em que os actores são adultos saudáveis, 

pretende-se analisar os efeitos do consumo de álcool no organismo em função do cálculo 

provável da taxa de alcoolemia no sangue e a identificação dos diversos factores que 

afectam a taxa de alcoolemia. Finaliza-se com a apresentação de dois filmes para análise 

e discussão das diferenças de comportamento registadas. São analisados os efeitos nas 

funções cognitivas e motoras das diferentes taxas de alcoolemia. 

 

 Racional Teórico: O álcool afecta as funções cognitivas e motoras. Os efeitos do 

consumo de álcool no organismo dependem da concentração de álcool no sangue. Os 

factores que influenciam a alcoolemia incluem o número de bebidas alcoólicas consu-
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midas, o ritmo de observação, o momento em que são consumidas (em jejum, durante ou 

fora das refeições) assim como a idade, o género do bebedor, o peso e o estado geral 

(físico e psíquico). O álcool, é metabolizado no fígado numa quantidade/velocidade 

constante, independentemente da quantidade e da velocidade em que é consumido (em 

média 0.1g/l por hora). Estes conhecimentos úteis acerca do álcool, são essenciais para 

a tomada de decisões responsáveis no que diz respeito ao consumo de bebidas 

alcoólicas.  

 

 Objectivos: 

 

Descrever como é que o número de bebidas, o padrão de consumo, a idade, o género e 

o peso da pessoa influenciam a alcoolemia. 

Compreender que a taxa de metabolização é constante, independentemente da 

quantidade/velocidade do consumo. 

Identificar alguns dos efeitos do álcool no organismo em função das diferentes 

concentrações de álcool no sangue. 

 

 Procedimentos: 

 

 1ª Parte  

Introduzir a actividade, criando um cenário em que duas pessoas vão a uma festa 

e bebem a mesma quantidade de álcool. Perante este cenário, é colocada a seguinte 

questão: Estas pessoas serão afectadas pelo álcool da mesma maneira?  

Pedir aos estudantes para partilharem as razões das suas respostas. 

Os estudantes poderão responder que nem todas as pessoas “reagem” da mesma 

maneira à mesma quantidade de bebida. Promover a discussão, pedindo-lhes que 

nomeiem os factores que influenciam os efeitos do álcool no organismo. Listar as 

respostas no quadro, certificar-se que a questão ligada ao padrão e (modo) de consumo 

(se é consumido de uma só vez ou durante um longo período de tempo) é mencionada. 

Rever, com os estudantes, o que acontece após o consumo de álcool e quais os 

factores que determinam a resposta individual ao álcool. Como já aprenderam nas 

sessões anteriores, os estudantes devem mencionar que, quando se consome uma 

bebida alcoólica, o álcool que esta contém passa, em pouco tempo, para o sangue, 

através da boca e do esófago o álcool chega ao estômago e intestino delgado, onde é 

absorvido. O álcool é transportado no sangue até ao fígado, onde inicia a sua lenta 

degradação, o sangue que contém álcool prossegue na circulação, atingindo o coração, 
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os pulmões, o cérebro, os rins, os membros, bem como todas as restantes partes do 

corpo. A metabolização do álcool (em média 0.1 g de álcool por hora) faz-se principal-

mente no fígado (95%), sendo o restante eliminado pelos pulmões (ar expirado), rins 

(urina) e pele (transpiração). Apesar da maior parte do álcool ser metabolizado no fígado, 

este órgão não tem capacidade para metabolizar toda e qualquer quantidade de álcool. É 

importante relembrar que o álcool tem preferência pela água e, como tal, distribui-se 

pelas partes do organismo ricas em água, sendo o cérebro um órgão particularmente 

sensível aos seus efeitos. 

Relembrar que a quantidade de álcool bebida, o tempo que passou depois do 

consumo e as características morfológicas do indivíduo, são importantes factores que 

determinam a resposta individual ao consumo de álcool. 

 

2ª Parte  

Apresentar a fórmula de cálculo provável da alcoolemia15: 

  Peso do álcool puro consumido (álcool em gramas) 

  Peso corporal (em kg) x Coeficiente © 

 

Coeficiente = 0.7 nos Homens 

Coeficiente = 0.6 nas Mulheres 

Coeficiente = 1.1 no curso das refeições 

Coeficiente = 0.7 fora das refeições 

Bebida padrão16 = 9.6 g álcool  

 

Apresentar o quadro dos efeitos do álcool em função da alcoolemia 

 
Alcoolemia 0 a 0.5 0.5 a 0.8 0.8 a 1.5 1.5 a 3 3 a 5 Mais de 5 

Efeitos Pouco 
aparentes: 
– alteração da 
visão estéreos-
cópica17; 
– erros no 
cálculo das 
distâncias; 
– perturbações 
da adaptação à 
luz 
dificuldades de 
concentração 

Excitação ligeira 
alterações 
motoras  
atraso nos 
tempos de 
reacção 
vigilância 
diminuída 

Reflexos 
progressi-
vamente 
modificados; 
excitação 
psicomotora; 
comporta-
mentos 
alterados 

Perturbações 
da marcha e 
da linguagem; 
visão dupla; 
embriaguez 
evidente 

Embriaguez 
profunda; 
anestesia; 
pré-coma 

Coma 
podendo 
levar à morte 

 Zona de Alarme Zona de Alarme Zona Tóxica Zona Tóxica Zona Tóxica Zona Mortal 
(adaptado de CNCDA, Paris, ANO ver livro CRA) 

                                                
15 Quantidade de álcool que circula no sangue. 
16 Bebida padrão contém 8 a 12 g de álcool (http://www.cras.min-saude.pt/Brochura.pdf). 
17 Campo visão com ângulos laterais. 

Taxa de alcoolemia = 
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Organizar pequenos grupos e propor, aos estudantes, para analisar e calcular a 

taxa provável de alcoolemia de diferentes pessoas em cenários específicos. O primeiro 

exemplo é trabalhado em conjunto com os estudantes.  

A Dona Luísa tem 45 kg, se beber uma bebida alcoólica, 1 copo de whisky  

(1 bebida padrão = 9.6 g álcool) fora das refeições, fica com alcoolemia de R:  

0.3 5 g/l 

O que é que acontece a este valor se ela beber imediatamente mais um copo de 

whisky? R: Aumenta a alcoolemia para 0.70 g/l 

O que é que acontece se não beber mais nada? Ao fim de 1 hora R: 0.7-0.1 = 0.6 

Ao fim de mais 1 hora R: 0.6-0.1 = 0.5 

 

Quando todos os grupos terminarem os cálculos, promover a discussão inter 

grupos. 

Assegurar que é analisado o processo de metabolização de álcool. Relembrar o 

seguinte: só cerca de 5% do álcool consumido é eliminado pela urina, respiração e trans-

piração, os restantes 95% são metabolizados no fígado, este processo de degradação é 

lento (em média 0.1 g /de álcool por hora).  

Propor aos estudantes a realização da seguinte actividade: 

Várias pessoas estão numa festa, uns bebem água, outros bebem sumos e outros 

ainda, bebem bebidas alcoólicas. Perante as diferentes situações, calcular a taxa 

provável de alcoolemia. Determinar qual das pessoas é que, legalmente, pode conduzir 

veículos automóveis. Considerar bebida alcoólica como qualquer bebida servida em copo 

padrão (9.6g de álcool puro). Utilizamos o coeficiente 0.7 independentemente do sexo 

pois o consumo é para todos fora das refeições. 

 

Apresentar os dados relativos a dois convidados diferentes que vão a uma festa: 

1. O Manuel pesa 80Kg, chegou à festa com uma alcoolemia de 0.00. Bebeu uma 

bebida alcoólica, ao fim de 1 hora bebeu mais duas bebidas alcoólicas e 1 hora depois 

bebeu mais duas bebidas alcoólicas. Qual a taxa provável de alcoolemia do Manuel? 

Primeiro bebeu uma bebida (cálculo provável da taxa de alcoolemia) R: 9.6/80x0.7 

= 0.16 Ao fim de 1 hora R: 0.16-0.1 = 0.06 

Bebeu mais duas bebidas R:19.2/80x0.7 =0.34+0.06 = 0.40g/l 

Ao fim de 1 hora R: 0.40-0.1=0.30 

Bebeu mais duas bebidas R:19.2/80x0.7 = 0.34 +0.30=0.64g/l 
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2. O João pesa 60 Kg, quando chegou à festa também não tinha bebido nada. 

Bebeu uma bebida alcoólica, ao fim de 1 hora bebeu mais duas bebidas alcoólicas e  

1 hora depois bebeu mais duas bebidas alcoólicas. Qual a taxa provável de alcoolemia 

do João? 

Primeiro bebeu uma bebida R: 9.6/60x0.7 = 0.22  

Ao fim de 1 hora R: 0.22-0.1 = 0.12 

Bebeu mais duas bebidas R: 19.2/60x0.7 =0.45+0.12 = 0.57g/l 

Ao fim de 1 hora R: 0.57-0.1=0.47g/l 

Bebeu mais duas bebidas R: 19.2/80x0.7 = 0.45 +0.47 = 0.92g/l 

 

3. A Natália pesa 45 kg, quando chegou à festa não tinha ainda bebido nenhuma 

bebida alcoólica. Bebeu duas bebidas alcoólicas, uma a seguir à outra. Qual a taxa 

provável de alcoolemia do Natália? 

Depois de beber duas bebidas seguidas. R: 19.2/45x0.7= 0.7g/l de alcoolemia.  

Passado, uma hora. R: 0.7-0.1 = 0.6g/l 

Ao fim dessa hora ela bebe outra bebida. R: 0.35+0.6= 0.95 g/l 

 

4. O Rogério pesa 65 Kg, quando chegou à festa não tinha bebido nenhuma 

bebida alcoólica. Bebeu 1 bebida alcoólica e passado 1 hora bebeu mais uma bebida 

alcoólica. Qual a taxa provável de alcoolemia do Rogério? 

Primeiro bebeu uma bebida R: 9.6/65x0.7=0.21 

Ao fim de 1 hora R: 0.21-0.1=0.11 

Bebeu mais uma bebida R: 0.21+0.11=0.32 g/l 

 

Depois de concluída a actividade, apresentar as seguintes questões aos estu-

dantes: 

 

a) Qual dos convidados pode conduzir o carro, legalmente? 

R: Se o limite legal da taxa de alcoolemia é 0.5g/l, só o Rogério e os convidados 

que não beberem bebidas alcoólicas é que podem conduzir. 

Apesar disso, embora o Rogério possa legalmente conduzir, não quer dizer que 

seja um condutor seguro, pois mesmo uma taxa de alcoolemia inferior a 0.5g/l, pode 

afectar a capacidade de julgamento, a coordenação e os reflexos. 
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b) Quais os factores que afectaram os níveis de alcoolemia dos convidados? 

R: O número de bebidas, o sexo e o peso de uma pessoa influência a taxa de 

alcoolemia. Introduzir ainda o estado geral (físico e psíquico) da pessoa que interfere na 

alcoolemia.  

 

c) Porque é que, em média, uma pessoa “maior” é menos afectada do que uma 

pessoa mais “pequena”, com a mesma quantidade de álcool? 

R: Uma pessoa maior tem maior quantidade de água no corpo para o álcool se 

poder distribuir. O que significa que uma mesma quantidade de álcool atinge uma 

concentração menor numa pessoa “maior” do que numa pessoa mais “pequena”. 

 

d) Porque é que, em média, as mulheres são mais afectadas que os homens com 

a mesma quantidade de álcool? 

R: As mulheres tendem a ser mais afectadas do que os homens pela mesma 

quantidade de álcool, quer devido à sua constituição física, as mulheres têm mais 

gordura que água, o que faz com que o álcool tenha menos água para se distribuir e fica 

mais concentrado para além de outras questões relacionadas com uma importante 

enzima18.  

 

e) Como é que o padrão de consumo se relaciona com a alcoolemia? 

R: A taxa de alcoolemia de uma pessoa, é afectada, primeiramente, pela quanti-

dade de bebidas alcoólicas que a pessoa bebe e pelo período de tempo durante o qual o 

consumo ocorre. A metabolização do álcool ocorre a uma taxa constante, isto é, não é 

por bebermos muito de uma vez que faz com que o organismo metabolize o álcool mais 

depressa. Ora, se o consumo de álcool for mais rápido do que a velocidade a que o 

organismo metaboliza o álcool, então a taxa de alcoolemia no sangue aumenta. 

 

f) Haverá diferenças, entre as pessoas, na forma como o organismo metaboliza o 

álcool? 

R: O metabolismo de degradação do álcool varia de pessoa para pessoa. Consi-

derar para o cálculo provável de alcoolemia o valor médio de 0.10 g/l por hora.  

 

g) Será que aquelas pessoas que estavam na festa chegaram à mesma conclu-

são em relação a poderem, ou não, conduzir? 

                                                
18 A enzima Acetaldeído-Desidrogenase (ALDH) é de extrema importância na decomposição do 

etanol, os indivíduos do género feminino apresentam uma proporção desta enzima inferior à existente no 
sexo masculino (Aragon et al., 2002 Cit. por NIAAA, 2003).  
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R: Como aquelas pessoas não tiveram acesso e desconhecem a sua taxa de 

alcoolemia, possivelmente consideram que estão em condições de conduzir. Relembrar 

as questões relacionadas com a perda da noção de risco e do perigo à semelhança da 

sessão 2 com o filme do rato.  

 

h) Será que existem outros factores que podem influenciar a taxa de alcoolemia 

no sangue, e que não foram tidos em conta no cálculo da taxa? 

R: As respostas podem variar. Devemos aceitar todas as respostas razoáveis e 

escrever no quadro. Dirigir a atenção a factores como a presença de comida no 

estômago, constituição física (quantidade de gordura), estado geral da pessoa, idade.  

 

Última Parte 

Filmes –“Condução e consumo de álcool”19 (Anexo 2 em cd) 

Explicar, aos estudantes, que vão ser apresentados dois filmes, relativos à 

condução de veículos automóveis. Pretende-se que os estudantes registem as diferenças 

que observaram entre os condutores. 

Os estudantes observam e registam os seguintes dados: 

Filme 1 Filme 2 

Cambalear até ao carro 

Visão nebulosa 

Não olha para os dois lados antes de 

atravessar a estrada 

Não coloca o cinto de segurança 

Tem dificuldades em colocar a chave do carro 

na ignição 

Ultrapassa os limites de velocidade 

Nem sempre conduz na sua mão 

Conduz apenas com uma mão 

Passa os sinais de stop sem parar 

Não para na passadeira 

Não usa os pisca-pisca 

Bateu com o carro nos caixotes de lixo que 

estavam á beira da estrada 

Caminha em linha recta em direcção ao carro 

Apresenta visão clara 

Olha para ambos os lados antes de atravessar 

a estrada 

Coloca o cinto de segurança 

Coloca a chave facilmente na ignição 

Não ultrapassa os limites de velocidade 

Mantêm-se em linha recta 

Conduz usando as duas mãos 

Para suavemente em todos os sinais de stop 

Para nas passadeiras  

Usa os pisca-pisca 

Estaciona o carro sem deitar os caixotes do 

lixo ao chão 

 

 

                                                
19 Adaptados de Web site : http://science.education.nih.gov/supplements/alcohol/student. 
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Estas são as diferenças essenciais que devem ser identificadas. 

O filme 1 apresenta um condutor embriagado e o filme 2 apresenta um condutor 

sóbrio. 

Colocam-se as seguintes questões aos estudantes:  

Qual será a taxa de alcoolemia do condutor do filme 1 e do filme 2? 

Quais as razões para as estimativas das taxas de alcoolemia apresentadas? 

Retomar o primeiro cenário, relembrando os comportamentos dos convidados que 

participaram na festa, considerando os filmes apresentados, propor aos estudantes que 

façam a análise dos efeitos do álcool na condução.  

Finalizar, questionando o seguinte: 

Será que uma pessoa, com uma taxa de alcoolemia abaixo do limite legal está em 

condições de conduzir com segurança? 

Este aspecto é muito importante e é necessário que os estudantes percebam que 

uma pessoa com taxa de alcoolemia inferior a 0.5, não significa que a mesma não 

apresente alterações nas suas habilidades cognitivas e motoras.  

 

 Actividades de Consolidação:  

 

Actividade de consolidação – AC5 (Apêndice 5) 

 

 No seguimento desta sessão dirigida é realizada a Actividade Orientada C (AO-C) 

que se apresenta no capítulo 3 (pág. 81). 



Prevenção do uso/abuso de álcool nos adolescentes: programa de intervenção em contexto escolar 45 

 

 

 

 Tema: Resolução de problemas e tomada de decisão 
 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: fotocopias da narrativa. 

 

 Finalidade: Partilhar situações que envolvem a tomada de decisão; analisar 

“situações problema” e estratégias utilizadas na sua resolução; analisar a influência social 

no processo de tomada de decisão.  

 

 Resumo: Esta sessão foi desenhada com o intuito de desenvolver a competência do 

estudante de reflectir sobre estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada 

de decisão. Inicia-se com a leitura de uma narrativa através da técnica “chuva de ideias”, 

proporcionando diferentes princípios da resolução de problemas baseados nas 

experiências de vida. Pretende-se desenvolver condições favoráveis à compreensão do 

processo de resolução de problemas e ainda à integração dos conhecimentos adquiridos 

acerca das bebidas alcoólicas na tomada de decisão acerca do seu consumo.  

 

 Racional Teórico: Ancorados no modelo de aprendizagem social, o consumo de 

substâncias é considerado um comportamento social aprendido, resultante da interacção 

entre os factores sociais e pessoais, reconhecendo-se a importância dos processos da 

aprendizagem social como o modelamento, a imitação e o reforço. Pretende-se, com a 

abordagem de desenvolvimento de competências sociais, contribuir para o aumento do 

reportório global de competências pessoais e sociais dos adolescentes. Estas, podem 

incluir competências de resolução de problemas e de tomada de decisão, competências 

cognitivas para resistir às influencias interpessoais e dos mass media, competências para 

aumentar a auto-estima, estratégias de coping adaptativas para lidar com a frustração e 

com a ansiedade, assertividade e competências sociais gerais. A resolução de problemas 
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eficaz depende, em grande medida, da capacidade do indivíduo estar disponível para 

outras alternativas. Trata-se de um processo que compreende seis etapas: identificação 

do problema; diagnóstico da situação; produção de soluções; selecção de possíveis 

soluções; execução e avaliação e adaptação (Del Prette e Del Prette, 2005). 

 

 Objectivos:  

 

Identificar situações problemáticas. 

Organizar estratégias criativas face às questões apresentadas perante uma “situação 

problema”. 

Reflectir a importância do uso de estratégias adequadas na resolução das “situação 

problema” apresentadas. 

 

 Procedimentos: 

 

1ª Parte 

Apresentação da seguinte narrativa20: 

“De manhã, no intervalo das aulas, todos vão para o recreio. Uns correm de um 
lado para outro, outros vão ao bar comer qualquer coisa, outros aproveitam para 
conversar…. 
Paulo – Então António, estás com uma cara! Estás doente? 
António – Antes estivesse, assim não tinha que vir ao teste amanhã. 
Paulo – Estás doido! Então, preferias estar doente do que vir fazer o teste amanhã? 
António – Sempre era melhor do que ter negativa. 
Paulo – Mas quem te disse que vais ter negativa? Ainda nem fizeste o teste! 
António – Pois, se no outro teste tive positiva à “rasquinha”, estou mesmo a ver 
agora, com esta matéria nova que não percebo nada. 
Paulo – Mas qual é a parte da matéria que não percebes? 
António – Não percebo nada de “proporções”. Que chatice!!! Não gosto mesmo 
nada de Matemática. 
Paulo – Eu não consigo perceber como é que tu não gostas de Matemática, pois eu 
adoro. Mas tudo bem, gostos não se discutem. Eu hoje vou para casa da minha 
avó, se quiseres no fim das aulas vais comigo e eu ajudo-te. 
António – Ok, fica combinado. Vou já ligar para a minha mãe. 

# # # 
# 

Entretanto, no intervalo seguinte, o Paulo encontra uns colegas da outra turma, que 
são seus vizinhos: 
Rafael e Diogo – Oi Paulo, tudo bem? 
Paulo – Olá pessoal. 
Rafael – Lembras-te daquele filme que queríamos ir ver? Estreia hoje. Nós vamos à 
sessão da tarde, logo no final das aulas. Tens que ir connosco, ao tempo que 
estávamos todos à espera deste filme. Vai ser muito “fixe”. 
Paulo – … ”. 

                                                
20 Narrativa adaptada de Jardim e Pereira (2006). 
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Promover a discussão intra e inter-grupos seguindo os seguintes procedimentos:  

a) Dividir a turma em pequenos grupos (4 ou 5 elementos); 

b) Distribuir a narrativa por todos os grupos; 

c) Dar 10 minutos para a leitura da narrativa; 

d) Perguntar aos estudantes acerca da situação em que se encontra o Paulo. 

Depois de identificado o problema do Paulo, introduzir a ideia de que os problemas 

fazem parte do nosso dia a dia, podendo estes serem de natureza simples ou complexa; 

e) Pedir aos estudantes para expressarem a sua opinião, dando exemplos de 

problemas que podem acontecer no dia a dia. Podem sugerir “situações problema” 

simples, como decidir que jogo se vai brincar, ou situações problema mais complexas, 

como evitar um conflito. Reforçar o reconhecimento de que os problemas fazem parte da 

vida das pessoas; 

f) Pedir aos estudantes para especificarem e descreverem o problema do Paulo. 

Perante esta questão, e considerando as etapas de resolução de problemas, apresenta- 

-se o 1º passo: 

 

Identificação do problema  

 

São formuladas as seguintes questões: 

Qual é o problema? O problema é causado pelo Paulo? 

R: Embora não seja causado pelo Paulo, não deixa de ser um problema que lhe é 

colocado. 

O problema é causado pelo comportamento de outra pessoa? 

R: Não, o comportamento do António, não é um problema, nem o comportamento 

do Rafael e do Diogo. 

E a situação? 

R: Sim, o problema é a situação em que o Paulo se encontra. Ele quer ajudar o 

seu amigo mas ao mesmo tempo deseja ir ao cinema com o grupo que o convidou. 

g) Pedir aos estudantes para imaginarem que estão no lugar do Paulo, e o que 

fariam nesta situação. 

Perante esta questão, e considerando as etapas de resolução de problemas, 

apresenta-se o 2º passo: 
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Parar para pensar  

 

Listar as alternativas propostas. Irão surgir muitas alternativas de resolução da 

situação. Certifique-se de que a alternativa “pensar antes de tomar a decisão” consta na 

lista. Analisar com os estudantes todas as alternativas. No final, reforçar a necessidade 

de pensar antes de agir. Com muita frequência, tentamos resolver um problema de 

imediato, utilizando a primeira alternativa que nos surge. Há uma maior probabilidade de 

sermos mais bem sucedidos se pensarmos antes, primeiro verificando se há, de facto, 

um problema, em segundo lugar qual a sua natureza e, por fim, quais são as possíveis 

alternativas de solução. Isto possibilita que se avaliem as alternativas, que se seleccio-

nem as mais prováveis de alcançar sucesso e direccionar a nossa acção no sentido 

correspondente. 

h) Perguntar aos estudantes se o problema exige que o Paulo tome uma decisão.  

R: Sim, tem que tomar uma decisão, ou ajuda o seu amigo ou vai ao cinema. 

i) Perguntar aos estudantes o que sentiriam se estivessem no lugar do Paulo e 

como se sentirá o Paulo?  

R: Não sabe o que é que deve fazer, sente-se confuso e ao mesmo tempo triste. 

j) Perguntar aos estudantes se já alguma vez tiveram um problema que não 

conseguissem resolver? Optar por focalizar a atenção num problema que a maioria dos 

estudantes refira que é incapaz de resolver. 

Perante uma “situação problema” mais complexa, algumas pessoas utilizam 

mecanismos inadequados para a sua resolução, como por exemplo, ignoram o problema, 

negam a sua existência. Só quando se enfrentam os problemas, por muito complexos 

que sejam, é que se torna possível encontrar as estratégias mais adequadas para a sua 

resolução, sendo por vezes necessário solicitar ajuda.  

i) Analisar, com os estudantes, a importância da necessidade de assumir a respon-

sabilidade pelo problema. Perante um problema, é importante reconhecer a influência dos 

nossos comportamentos na situação e as nossas capacidades de o resolver. 

j) Perguntar aos estudantes acerca das possíveis alternativas de resolução do 

problema apresentado na narrativa. 

Perante esta questão, e considerando as etapas de resolução de problemas, apresenta-

se o 3º passo:  
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Procurar as alternativas possíveis 

 

Neste contexto, mais do que valorizar o que não se pode fazer, procura-se 

especificar e reforçar o que se pode fazer.  

As alternativas encontradas devem ser legais e socialmente aceitáveis. Muitas 

vezes, na tentativa de resolver problemas, as pessoas fazem coisas que não estão 

correctas, o que traz como consequência a criação de novos problemas. Para além disso, 

as alternativas seleccionadas devem fazer parte das nossas possibilidades e capaci-

dades. Também existem problemas que ultrapassam o nosso campo de acção, especi-

ficando, em relação ao nosso comportamento, temos acesso directo e capacidade de 

controlo, contudo em relação ao comportamento dos outros, as nossas capacidades de 

intervir são muito menores, apenas se pode sugerir algumas hipóteses de mudança de 

comportamento, partilhando informação acerca do que estamos a sentir. 

Listar as alternativas no quadro. 

l) Pedir aos estudantes para imaginarem que estão no lugar do Paulo e, nessa 

condição, preverem as consequências para cada uma das alternativas encontradas.  

Perante esta questão, e considerando as etapas de resolução de problemas, apresenta-

se o 4º passo:  

 

Prever as consequências das alternativas possíveis 

 

Completar as alternativas no quadro, indicando o sentimento pessoal associado a 

cada decisão. 

Alternativas Resposta 
Como te 

irás sentir? 
Como se irá sentir 

o teu amigo? 
Observação 

1ª 
Alternativa 

Digo ao meu amigo 
que afinal não o 
posso ajudar, pois 
surgiu um 
compromisso 
importante 

Preocupado 
 
 
Triste  

 
 
 
 
 
 
Triste 
 
Zangado 

É compreensível, pois o teu amigo contava 
contigo para o ajudares e agora não tem 
quem o ajude, pode corre-lhe mal o teste. 
É compreensível, disseste que não ao teu 
melhor amigo, quando já te tinhas 
comprometido ajudá-lo. 
É aceitável, ele está decepcionado contigo, 
tinhas um compromisso de o ajudar. 
…  

2ª 
Alternativa 

Ajudo o meu amigo, 
mas fico contrariado 
e aborrecido. 

Triste   
 
 
Triste  

É compreensível, não foste ao cinema para 
ajudar o teu amigo, mas estás mal disposto e 
zangado. 
É compreensível, porque ele sabe que estás 
assim porque não foste ao cinema por sua 
causa. 

3ª 
Alternativa 

Ajudo o meu amigo 
e combino outro dia 
para ir ao cinema. 

Satisfeito  
 
 
 
 
Satisfeito  

Muito interessante. Podes ir outro dia ao 
cinema, mas para ajudar o teu amigo tinha 
que ser nesse dia. Estás contente por teres 
feito a escolha acertada e estás a ajudar o 
teu melhor amigo. 
É evidente, ele sabe que 
pode contar contigo. 
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m) Incentivar os estudantes a decidir qual a alternativa que escolheriam, se esti-

vessem no lugar do Paulo. Perante esta orientação, e considerando as etapas de 

resolução de problemas, apresenta-se o 5º passo:  

 

Tomada de decisão  

 

No final, analisar porque se optou pela 3ª alternativa.  

A decisão teve em conta a antecipação das consequências de cada alternativa. 

Optou-se pela alternativa que fazia com que todos os envolvidos se sentissem mais 

satisfeitos. 

n) Pedir aos estudantes para colocarem em prática a decisão que tomaram e 

completarem o diálogo do Paulo na narrativa. 

Resposta de Paulo: “Gostava muito de ir hoje com vocês, mas não vai ser possível 

já tenho um compromisso, vou outro dia. Pode ser que vocês gostem tanto que queiram ir 

outra vez comigo.” 

Avaliar com os estudantes os efeitos da decisão. 

o) Consolidar as fases do processo de tomada de decisão, listando no quadro as 

fases de resolução de problemas: Identificar o problema (Qual é o problema?); Parar para 

pensar (Hum!!! O que é que vou fazer?); Procurar as alternativas possíveis (Que 

alternativas tenho?); Prever as consequências das alternativas possíveis (Quais as 

consequências de cada alternativa?); Tomada de decisão (O que decido fazer?); Colocar 

em acção e Avaliar os efeitos da decisão. 

 

 Actividades de Consolidação:  

 

Actividade de consolidação – AC6 (Apêndice 6) 
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 Tema: Assertividade  
 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: 3 filmes dos comportamentos passivo, agressivo e assertivo (filme 1, filme 2 

e filme 3, ver Anexo 3 em cd). 

 

 Finalidade: Proporcionar a diferenciação dos seguintes comportamentos: passivo, 

agressivo e assertivo.  

 

 Resumo: A sessão inicia-se com a visualização de 3 filmes que retratam diferentes 

comportamentos: passivo, agressivo e assertivo. No final de cada filme analisa-se com os 

estudantes os diferentes comportamentos observados e os seus efeitos sobre o próprio e 

o outro indivíduo. Termina proporcionando-se aos estudantes a oportunidade de 

seleccionarem o tipo de comportamento (assertivo) a desenvolver perante as situações 

do dia a dia, e de assumirem o compromisso de treinar o comportamento assertivo. 

 

 Racional Teórico: Habitualmente são consideradas três tipos de respostas na 

relação interpessoal, que variam de acordo com o local, a situação e as pessoas envol-

vidas: passividade, agressividade e assertividade (Del Prette e Del Prette, 2005).  

O comportamento passivo caracteriza-se pela fuga ao confronto, o desejo de ser 

compreendido e a preocupação em relação à opinião dos outros. O comportamento 

agressivo, caracteriza-se pelo desejo exagerado de alcançar os seus objectivos, sem se 

preocupar com os outros. O comportamento assertivo, caracteriza-se pelo desejo de 

auto-afirmação dos próprios direitos, sem se deixar manipular e sem comprometer os 

direitos dos outros (Castanyer, 2002). Os comportamentos não verbais que normalmente 

acompanham a mensagem verbal são: a postura, a expressão facial e a entoação.  

A pessoa que apresenta um comportamento assertivo, habitualmente adopta posturas de 
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proximidade e erecta, olha de frente para a outra pessoa e utiliza uma expressão facial 

coerente com a mensagem que pretende transmitir (Castanyer, 2002). Quando se 

assume um comportamento assertivo consegue-se escutar o outro, entender o outro, 

respeitar, aceitar soluções e explicar as próprias intenções (Jardim e Pereira, 2006). 

Melhorar a competência da assertividade pressupõe um processo sistemático de aprendi-

zagem, para o qual existem várias estratégias facilitadoras, nomeadamente: instruções, 

modelamento, feedback, reforço, definição de objectivos, imaginação, redução da 

ansiedade e resolução de problemas (Jardim e Pereira, 2006:105). Nesta sessão, 

integrou-se também a componente de resistência social, uma vez que existe uma 

grande variedade de influências sociais, incluindo o modelamento e a pressão social dos 

pares que contribuem para o início do contacto com substâncias (Griffin, 2003). Os seus 

principais focos no ensino aos adolescentes são: como reconhecer e resistir às pressões 

para o consumo de álcool; como evitar situações de alto risco nas quais têm grande 

probabilidade de experienciar pressão para o consumo e como treinar as habilidades 

para lidar com essas pressões sociais. 

 

 Objectivos:  

 

Identificar os comportamentos dos intervenientes nas diferentes acções apresentadas em 

cada filme. 

Identificar as emoções associadas aos comportamentos apresentados em cada filme. 

Registar os componentes dos comportamentos observados em cada filme. 

 

 Procedimentos: 

 

1ª Parte 

Transmitir aos estudantes que irão observar três filmes que representam comportamen-

tos diferentes perante uma mesma situação. Orientar os estudantes para o registo dos 

comportamentos observados.  

 

Filme 1 – Comportamento passivo 

Discussão e análise dos comportamentos observados e das emoções associadas. 

 

Filme 2 – Comportamento agressivo  

Discussão e análise dos comportamentos observados e das emoções associadas. 
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Filme 3 – Comportamento assertivo 

Discussão e análise dos comportamentos observados e das emoções associadas. 

 

 

GRELHA DE REGISTOS DE CONDUTAS VERBAIS E NÃO VERBAIS 
 

 
 

 
Situação 1 

__________ 

 
Situação 2 

__________ 

 
Situação 3 

__________ 
 

EXPRESSÃO FACIAL    

Olhar 

Testa e sobrancelhas 

Olhos e pálpebras 

Boca 

   

POSTURA CORPORAL    

Aproximação 

Afastamento 

Expansão 

Contracção 

   

GESTOS    

Mãos 

Cabeça 

Ombros 

   

VOZ    

Volume 

Tom 

Fluidez 

Hesitações 

Repetições 

Balbuciações 

Clareza 

Velocidade 

   

CONTEÚDO DO DISCURSO    

 

 

Reforçar durante a análise dos comportamentos o seguinte: “Somos assertivos, 

quando somos capazes de dizer aos outros o que sentimos, pensamos e precisamos 

com tranquilidade e sem ficarmos “enervados”, tendo em conta o que os outros sentem e 

pensam ouvindo o que nos têm para dizer. Somos passivos, em determinadas situações 

em que ficamos calados ou afastamo-nos. Somos agressivos, quando não gostamos de 
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alguma coisa ou estamos zangados com alguém, gritamos, somos violentos e magoamos 

os sentimentos dos outros: Vamos então pensar”: 

1) Quando comunicamos o que sentimos ou pensamos com sarcasmos, gritos, 

reprovação, etc.  

Que tipo de comportamento estamos a ter? Quais as consequências? 

2) Quando não comunicamos o que sentimos ou pensamos, ou se o fazemos, é 

de maneira superficial, fazendo rodeios e com medo. 

Que tipo de comportamento estamos a ter? Quais as consequências? 

3) Quando comunicamos o que sentimos ou pensamos com respeito e amabili-

dade, respeitando assim os sentimentos dos outros.  

Que tipo de comportamento estamos a ter? 

Quais as consequências? 

Muito bem, esta última maneira de comunicarmos supõe o seguinte:  

 - Dizer o que quero de maneira concreta e precisa, sem rodeios e sem esperar 

que o outro adivinhe o que quero dizer 

 - Dizer o que quero com um tom de voz calmo, amável e agradável, ou seja, sem 

gritar nem insultar ou castigar.  

Propor aos estudantes o treino deste tipo de comportamentos nas situações do 

dia a dia. Analisar exemplos de outras situações apresentadas pelos estudantes, 

exemplos de desempenhos assertivos, agressivos ou passivos. Seleccionar as situações 

em que a assertividade é mais difícil de emitir e analisar em conjunto com os estudantes. 

Analisar as consequências associadas à expressão da assertividade e a sua importância 

nas relações interpessoais.  
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 Tema: Assertividade, Auto-controlo e expressividade emocional 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: narrativa e grelha de análise. 

 

 Finalidade: Proporcionar condições para o reconhecimento de emoções e estratégias 

favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos assertivos. 

 
 Resumo: Esta sessão inclui dois momentos que envolvem actividades diferentes 

realizadas em simultâneo por cada grupo de estudantes. Uma das actividades, consiste 

na análise de uma narrativa através da qual se pretende proporcionar a identificação das 

emoções dos seus protagonistas, e a outra consiste na dramatização de várias situações 

apresentadas para treino de comportamentos assertivos. 

 

 Racional Teórico: Experimentar uma emoção, nem sempre significa expressá-la, 

por vezes a pessoa tem dificuldade em expressar o que sente. Uma das formas de se 

identificar as emoções é através da observação de determinados comportamentos, 

nomeadamente os comportamentos não verbais, neste domínio Planalp (1999, cit in Del 

Prette, 2005) sugere cinco componentes: acontecimentos precipitantes; avaliação 

pessoal da situação; mudanças fisiológicas que ocorrem; tendência para a expressão; 

acção e regulação. Relativamente aos acontecimentos precipitantes, estes podem ser 

observados directamente, por exemplo quando um colega grita ou chama nomes, 

podendo produzir diferentes emoções, como a ira. O mesmo acontece à componente 

mudanças fisiológicas, em que se por exemplo a mudança do ritmo respiratório, do rubor 

facial, etc. E ainda, relativamente à tendência para a expressar em que se pode observar 

desenvolver movimentos amplos com os braços para iniciar um movimento agressivo. No 

que diz respeito à avaliação pessoal da situação e à acção e regulação estas duas 

componentes são observadas indirectamente a partir do relato da pessoa. A avaliação 
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pessoal que fazemos acerca de determinado acontecimento favorece a categorização 

das diferentes componentes baseada nos significados que são atribuídos ao mesmo. 

Podemos também, aprender a categorizar emoções através da observação de aconteci-

mentos e de respostas emocionais apresentadas pelos outros a esses mesmos aconte-

cimentos. A regulação envolve a capacidade de interferir na sequência das diferentes 

componentes, podendo iniciar-se pela avaliação e, neste caso, pela reavaliação do 

acontecimento precipitante, alterando consequentemente as próprias acções. Outra 

alternativa, pode ser controlar as alterações fisiológicas, ainda que mantendo a mesma 

avaliação. A avaliação e a regulação podem ser manifestações lactentes, seguindo-se 

habitualmente de comportamentos expressos. O controlo dessas manifestações latentes 

pode interromper a sequência do comportamento expresso. Para o desenvolvimento de 

auto-controlo e expressividade emocional, Del Prette (2006) considera essencial: 

reconhecer e nomear as emoções próprias e as dos outros; falar sobre as suas emoções 

e sentimentos; expressar emoções positivas e negativas; acalmar-se, lidar com os 

próprios sentimentos e controlar o próprio humor; lidar com os sentimentos negativos 

(vergonha, ira, medo); tolerar as frustrações e mostrar aceitação (espírito desportivo). As 

emoções e as aptidões sociais, são duas variáveis que se relacionam entre si, sendo por 

isso difícil separar a emoção do pensamento e consequentemente da acção ou 

comportamento. O desenvolvimento da capacidade de expressar sentimentos e emoções 

favorece o controlo das emoções, especialmente as consideradas primárias, de influência 

negativa na relação com o outro. A identificação das emoções, auto e hetero, e a 

adequada interpretação dos indicadores sociais (momento, contexto e consequências 

prováveis) são condições necessárias para o adolescente aprender a expressar as suas 

emoções de forma positiva (Del Prette e Del Prette, 2005) 

 

 
 Objectivos:  

 

Identificar as emoções expressas nos comportamentos dos protagonistas envolvidos na 

narrativa e situações apresentadas. 

Treinar o comportamento assertivo. 

 

 Procedimentos: 

 

Organizam-se dois grupos de estudantes. Ambos os grupos desenvolvem as duas 

actividades previstas: a análise da narrativa e o treino de comportamentos assertivos. No 
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final do primeiro tempo os estudantes trocam de sala, pelo que todos os estudantes 

completam as actividades, embora com sequências diferentes. 

 

Análise da narrativa 

 

Organizar os estudantes em pequenos grupos, dentro de cada grupo eleger um 

elemento que leia a primeira parte da narrativa21 abaixo descrita. Reforçar a importância 

da capacidade de identificar as emoções que sentimos e de saber lidar com elas. 

Salienta-se, igualmente, a importância do autoconhecimento e da regulação das emo-

ções para o desenvolvimento interpessoal. 

 
 Um dia o João voltou da escola muito irritado. O pai dele percebeu o seu 
aborrecimento e chamou-o para conversarem os dois. Meio desconfiado e sem dar 
muito tempo ao pai o João disse: - Olha pai, eu estou a sentir muita raiva em 
relação ao Pedro. Ele fez uma coisa que não deveria ter feito. O Pedro humilhou-me 
diante dos meus amigos. Nunca mais o quero ver! E espero que ele adoeça e não 
possa ir mais à escola…. 
Para surpresa do João, o pai nada disse; apenas foram os dois para a garagem. Em 
seguida, o pai pegou num saco de carvão e depois dirigiu-se para o fundo do 
quintal. Lá ele sugeriu:  
 - Filho, estás a ver aquela camisa branca no estendal? Vamos fazer de conta que 
ela é o Pedro. E que cada pedaço de carvão é um pensamento teu em relação ao 
Pedro. Descarrega toda a tua raiva nele, atirando todo este carvão na camisa. 
Daqui a pouco eu volto, para ver como te sentes, está bem? 
O filho achou muito divertida a brincadeira proposta pelo pai e lá começou a atirar 
pedaços de carvão. Como era pequeno e estava muito longe mal conseguia acertar 
no alvo. Após uma hora, já estava exausto, mas a tarefa estava cumprida. O pai, 
que observava de longe, aproximou-se e perguntou: 
 - Filho, como te sentes agora? 
 - Estou cansado, mas consegui acertar com muitos pedaços de carvão na camisa 
branca – disse o João, orgulhoso de si. 
O pai olhou para o filho – que até então não havia entendido a razão daquela 
brincadeira – e disse carinhosamente: 
 - Vem comigo para o quarto, pois quero mostrar-te uma coisa. 
Ao chegar ao quarto, colocou o filho diante de um grande espelho. Quando olhou 
para a sua imagem, ficou assustado ao ver que estava todo sujo de carvão. Estava 
tão preto que só conseguia ver os seus dentes e os seus pequenos olhos (…). 

 

Convidar os estudantes a analisar, em conjunto, a narrativa e a responderem às 

seguintes questões (Para o efeito têm 30 minutos):  

1. No início da narrativa, o João conversou com o pai acerca dos seus sentimentos. 

Qual o sentimento que o João estava a sentir? 

2. Descreve como o corpo reage quando se está com esse sentimento. 

3. Identifica o acontecimento que precipitou esse sentimento. 

                                                
21 Adaptada de Jardim e Pereira (2006). 
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4. Na tua opinião, o que é que o pai pretendia mostrar ao João? 

As respostas são registadas em pequenos grupos na grelha de análise da narrativa 

(Anexo 3). 

 

No final deste exercício, apresentar a segunda parte da narrativa. 

 

(…) Então, o pai explicou-lhe: 
 - Vê bem como ficaste. A camisa que tentaste sujar está mais limpa do que tu! A vida 
é assim – sabes, a agressividade que dirigimos em relação aos outros causa mais 
destruição em nós do que neles. Por mais agressivos que sejamos em relação a eles, 
a raiva fica sempre dentro de nós. 

 

Analisar o excerto final da narrativa e verificar se a resposta dos estudantes é concor-

dante com a mensagem que o pai de João pretendia transmitir. Partilhar inter grupos as 

análises efectuadas.  

 

Treino de comportamentos assertivos 

 

Recordar a aula anterior, através da qual foi proporcionada a oportunidade de 

distinguir os diferentes tipos de comportamentos (passivo, agressivo e assertivo) e identi-

ficar os elementos essenciais ao desenvolvimento do comportamento assertivo, para dar 

consistência à aprendizagem de comportamentos assertivos torna-se necessário 

proporcionar condições para o seu treino.  

De uma forma breve, analisar os diferentes elementos essenciais para o 

desenvolvimento da assertividade: 

Conversar: ser capaz de conversar adequadamente, o que inclui interromper de 

modo pertinente, cumprimentar, escutar, perguntar e responder, e despedir-se, tendo em 

conta as pessoas e o contexto. 

Expressar sentimentos: ser capaz de expressar emoções positivas ou negativas, 

tanto em relação às pessoas como em relação a actividades ou objectos, fazendo uso 

correcto da comunicação verbal e não verbal. 

Fazer pedidos: ser capaz de solicitar a ajuda dos outros, reconhecendo a 

necessidade da sua ajuda para a realização de determinada tarefa. 

Responder a pedidos: ser capaz de ajudar os outros quando alguém precisa de 

colaboração.  

Resistir à pressão: dizer não a pedidos ou sugestões inconvenientes para o 

próprio. 
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Aceitar uma crítica: aceitar um “não” ou uma crítica construtiva. Manifestar verbal 

e não verbalmente, interesse na exposição feita por alguém, acompanhando a conversa 

e pedindo explicações, quando necessárias. 

Pedir desculpas: pedir desculpa, de uma maneira adequada, pelos erros 

cometidos. 

Introduzir o elemento de resistir à pressão como um elemento que levanta dificul-

dades a muitas pessoas. Este exercício, tem como objectivo o desenvolvimento de 

comportamento assertivo, que é demonstrado na capacidade de dizer não numa 

determinada situação e num contexto particular de pressão de pares. Antes de iniciar o 

role-play, efectuar pequenos exercícios de treino. Por exemplo colocar a seguinte 

situação:  

 
Situação I 

 
Um estudante consegue adquirir um livro indicado pelo professor. Ao dirigir-se para 
um local sossegado para iniciar o seu estudo, encontra um colega que vendo o livro 
na sua mão, lhe pede o livro emprestado. Ele então: 
 
Apresentar aos estudantes as diferentes alternativas de resposta. Iniciar com os 
comportamentos passivos e agressivos. 
 
Desempenho A: Este livro? Sei… Tu precisas dele? Bem … é que eu… ia estudar… 
Mas se for por pouco tempo… Então está bem, podes levá-lo. 
 
Desempenho B: Nem pensar nisso, era o que mais me faltava. Vou estudar, além 
disso, tenho cara de biblioteca? 

 

Solicitar aos estudantes que elaborem alternativas mais adequadas para aquela 

situação. 

Se entre as sugestões surgir um bom exemplo de desempenho assertivo reforçar.  

Desempenho C: Gostaria de emprestá-lo, mas vou ter que estudar hoje e amanhã 
para o teste. Lamento, mas desta vez não vai ser possível. 
 

Convidar os estudantes a efectuar o role Play. Este exercício é favorecido pelo 

conjunto de procedimentos que se seguem: 

a) Dramatização da situação correspondente ao comportamento assertivo. 

b) Comentário ao desempenho do comportamento assertivo. 

c) Dar feedback22. 

d) Solicitar feedback dos estudantes. 

                                                
22 A eficácia do uso desta estratégia depende em grande parte, do tempo que medeia entre a 

execução do comportamento e o retorno da avaliação (feedback), pelo que este deve ser contingente à 
acção, isto é, fornecido imediatamente após a execução do comportamento. 
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Situação II 

 

Imagina que: 
Na tua escola os alunos mais velhos vão fazer uma festa. Quando chegas à festa 
ainda não tinha chegado nenhum dos teus amigos. Ficas sem saber para onde ir, 
mas uns colegas mais velhos fazem-te sinal para ires para o grupo e oferecem-te 
uma bebida. Vários elementos do grupo insistem para que bebas. Tu não queres 
beber, tens receio do que possa acontecer, mas também não te queres sentir mal 
no grupo. Nesta situação o que é que tu farias? 

 

Analisar os comportamentos observados na dramatização. Considerar as várias 

reflexões de apoio à alternativa de comportamento assertivo e analisar também as outras 

não assertivas, com por exemplo: 

 

O que é que eles querem que eu faça? E porquê? 
Eu estou sozinho na festa, não conheço ninguém, de facto eles estão a ser 
simpáticos a convidarem-me para ir para ao pé deles, mas eu não quero beber. 
Como vou dizer ao grupo o que eu quero fazer? 
Como é que eu lhes digo que não quero beber, vão logo chamar-me puto e vão  
rir-se de mim.  
 
Digo que sim. Com esta resposta, eu estou a dizer que sim a uma coisa que eu não 
quero. 
Digo que não e arranjo uma desculpa para não o fazer. Com esta resposta, estou a 
dar uma desculpa e não estou a transmitir aquilo que decidi. 
Digo que não porque não quero beber. Com esta resposta vou sentir-me melhor, 
pois eu é que tomo a decisão em vez de ser o grupo a decidir por mim.  
Digo que a festa está fixe, agradeço a bebida, mas digo que não quero beber. 
Alguém do grupo diz “és um medricas” 
Eu respondo, pensa o que quiseres. Isto é o que eu decidi e é assim que vou fazer. 
 

 

Finalizar, reforçando que a assertividade requer a aceitação e a responsabilização 

pelos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e requer que se respeite os 

pensamentos, sentimentos e comportamentos dos outros.  

 
 

 

 No seguimento desta sessão dirigida é realizada a Actividade Orientada D (AO-D) 

que se apresenta no capítulo 3 (pág. 89). 
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 Tema: A influência dos mass media e das técnicas publicitárias nos comportamentos. 

 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: filme do spot publicitário (filme 1, ver Anexo 4 em cd). 

 

 Finalidade: Proporcionar a compressão da influência dos mass media e das técnicas 

publicitárias nos comportamentos e tomadas de decisão.  

 

 Resumo: Esta sessão inicia-se com a observação de um filme, que permite a análise 

das técnicas publicitárias, e termina com uma discussão, que permite a análise da 

influência social na construção das expectativas positivas acerca do álcool que são 

preditoras do início e manutenção do consumo. 

 

 Racional Teórico: Alguns estudos sugerem que a exposição, directa ou indirecta, à 

publicidade de bebidas alcoólicas, está associada ao aumento de expectativas positivas 

acerca do álcool e ao seu consumo, actual e futuro, em particular nos adolescentes (Atkin 

et al., 1981 e Neuendorf, 1985 cit in Austin et al., 2000; Grube e Wallack, 1994; Wyllie et 

al., 1998; Paglia e Room, 1999). De facto, os adolescentes são confrontados todos os 

dias com vários tipos de publicidade apelativa ao consumo de álcool, em vários 

contextos, quer nos filmes, televisão, outdoors, vídeos, música, etc. No sentido de 

desafiar as expectativas positivas acerca do álcool, considera-se importante a análise das 

técnicas de marketing e a discussão da influência dos mass media no comportamento. 

Nesta fase do desenvolvimento, os adolescentes procuram a sua autonomia e indepen-

dência, e a aceitação no grupo de pares é particularmente importante, pois andam à 

procura das “pistas” que devem seguir para serem aceites socialmente por aqueles. 

Neste quadro, a publicidade que reforce a ligação entre beber e ser aceite pelos outros, 

torna-se apelativa e um modelo a seguir (Wyllie et al., 1998).  
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 Objectivos:  

 

Identificar as mensagens explícitas e implícitas na publicidade apresentada através do 

filme. 

Identificar as expectativas acerca do álcool associadas à publicidade apresentada através 

do filme. 

Analisar as expectativas positivas acerca do álcool veiculadas pelo meio social. 

 

 Procedimentos: 

 

Apresenta-se o filme do spot publicitário “Diamantes”. Neste filme, Pierce Brosnan 

desempenha o papel de um ladrão de jóias que, ao chegar a casa para preparar um 

jantar romântico, repara que lhe falta o ingrediente principal: a cerveja Sagres Bohemia. 

Desapontado, fecha o frigorífico e dirige-se à loja de conveniência mais próxima. Quando 

chega o momento de efectuar o pagamento, percebe que deixou a carteira em casa e 

“não tem” outra solução senão “trocar” o pacote de 6 cervejas por um diamante. Já em 

casa, Brosnan e a mulher por quem esperava, a modelo havaiana Laura Mansfield, 

fazem um brinde “com muito bom gosto”.  

Pedir aos estudantes para registarem as mensagens explícitas e implícitas na 

publicidade, utilizando para cada ideia uma palavra-chave. Passar o filme novamente se 

necessário. 

Listar as palavras-chave no quadro e perguntar aos estudantes acerca do seu 

significado. Perguntar aos estudantes qual o objectivo do produtor de Marketing que 

concebeu o spot publicitário. Neste momento, pode-se analisar a publicidade de outros 

produtos, que sejam apresentados actualmente, por exemplo, a publicidade aos 

detergentes para máquina de lavar roupa.  

Perguntar aos estudantes quais as motivações que estão subjacentes à 

concepção dos slogans publicitários, e se o produto final corresponde à imagem que é 

veiculada através do spot publicitário. Por exemplo, qualquer família já comprou 

detergentes na perspectiva de serem eficazes e invariavelmente não o são. 

Analisar as técnicas de marketing utilizadas pelos publicitários. Esclarecer que a 

publicidade comercial utiliza técnicas com o objectivo de promover a venda de produtos 

ou serviços ou a divulgação de ideias, a intenção comunicativa do publicitário é despertar 

o interesse do público-alvo e provocar o desejo, de modo a que este vá consumir, o 

produto ou o serviço, ou seguir a ideia. De modo a atingir estes objectivos, os anúncios 
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são concebidos com base nos princípios AIDMA23: Atenção, Interesse, Desejo, Memori-

zação, Acção. A atenção prende-se com um grafismo sugestivo; o interesse, com a 

linguagem; o desejo, com estímulos, a memorização, com técnicas de fixação e a acção, 

com o acto da aquisição do produto (a compra), sendo que um bom anuncio deverá ser 

capaz de: despertar a atenção, suscitar o interesse, provocar o desejo e permitir a 

memorização. 

Perguntar aos estudantes, em que medida é que a publicidade pode afectar o 

comportamento dos jovens? Com o propósito de discutir a influência dos mass media no 

comportamento, introduzir algumas questões: Porque é que se investe tanto dinheiro na 

publicidade? Porque é que escolhem actores famosos para protagonizar alguns slogans 

publicitários? Porque é que se escolhem cenários recheados de acção e sedução? 

 De forma a facilitar a análise das técnicas de marketing na manipulação dos 

comportamentos, é importante reforçar a mensagem veiculada no spot apresentado, uma 

vez que este constitui um bom exemplo da associação do consumo da cerveja ao 

sucesso, ao êxito social, à beleza, ao requinte e a todo um ambiente de sedução. 

No nosso dia a dia, somos confrontados com muitas situações em que se associa 

o consumo de bebidas alcoólicas a coisas agradáveis ou positivas. Na sequência do 

debate, devem integrar-se exemplos da vida real significativos para os estudantes. 

Analisar com os estudantes, o exemplo da queima das fitas e as festas de um modo 

geral. Perguntar aos estudantes quais as expectativas que as pessoas têm quando 

bebem bebidas alcoólicas?  

Ao longo da discussão, devem ser reforçadas todas as contribuições apresen-

tadas pelos estudantes, que constituam contra-argumentos válidos para a resistência às 

pressões publicitárias e outras influências sociais. 

 

 No seguimento desta sessão dirigida é realizada a Actividade Orientada E (AO-E) 

que se apresenta no capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 A análise do texto publicitário integra a análise dos princípios AIDMA segundo o programa de 

Língua Portuguesa do 7º ano de escolaridade.  
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 Tema: Como lidar com o stress?  

 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: sala ampla com condições: térmicas, sonoras e de luminosidade adequadas 

à concentração, ao conforto e bem-estar; colchões; leitor de CD e CD de relaxamento 

(Anexo 5 em cd). 

 

 Finalidade: Proporcionar condições para treino de técnicas de lidar com o stress. 
 
 

 Resumo: Nesta sessão, são discutidas situações comuns que podem induzir o stress, 

nomeadamente, quando temos que apresentar um trabalho ou quando temos que 

expressar a nossa opinião; avalia-se qual o estilo pessoal de enfrentar as situações que 

produzem ansiedade e propõem-se alternativas. Esta sessão inclui dois momentos que 

envolvem actividades diferentes, realizadas em simultâneo por cada grupo de 

estudantes. Uma das actividades, consiste no preenchimento de um instrumento de auto-

avaliação da capacidade de reposta a situações stressantes e a outra consiste na 

discussão das diferentes técnicas de lidar com o stress, incluindo o treino de relaxamento 

(Anexo 4). 

 

 Racional Teórico: No dia-a-dia, as pessoas estão expostas a vários factores 

stressantes, entre os quais, os pequenos acontecimentos diários podem ser signifi-

cativos. Quando a pessoa percebe um acontecimento ou uma situação como 

ameaçadora, pode experimentar estados emocionais negativos, sobretudo a ansiedade. 

A avaliação que o indivíduo faz do acontecimento ou situação, depende em grande 

medida do significado que lhes atribui. A pessoa para lidar com estas situações 

desenvolve estratégias de coping que podem ser dirigidas para a resolução de 
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problemas, a redefinição da situação, o suporte social e a redução da tensão. Algumas 

dessas estratégias podem ser os exercícios e a actividade física, as actividades ao ar 

livre, a meditação e outros. O relaxamento é uma técnica muito utilizada para reduzir a 

ansiedade moderada. O treino de relaxamento adaptado seguiu o modelo muscular 

progressivo de Jocobson (TRMO), integrando, à semelhança do roteiro de Koeppen 

(1997), metáforas que se adequam ao estádio inicial e intermédio da adolescência. 

 

 Objectivos: 

 

Identificar uma situação perturbadora experienciada pelo estudante. 

Identificar as emoções e comportamentos associados à situação perturbadora identifi-

cada. 

Realizar o treino de relaxamento.  

 

 Procedimentos: 

 

Organizar dois grupos de estudantes. Ambos os grupos desenvolvem as duas 

actividades previstas: o preenchimento do instrumento de auto-avaliação e o treino de 

relaxamento. No final do primeiro tempo os estudantes trocam de sala, pelo que todos os 

estudantes completam as actividades, embora com sequências diferentes. 

 

Preenchimento do instrumento de auto-avaliação 

 

Distribuir o instrumento de avaliação que deve ser preenchido individualmente 

(Anexo 5). A actividade é anónima e confidencial. Solicitar aos estudantes que identifi-

quem uma situação ou acontecimento perturbador e que a caracterizem relativamente ao 

contexto, aos pensamentos, aos sentimentos e à acção. Após o seu preenchimento, é 

feita a análise do conteúdo e os resultados globais são apresentados de forma 

sintetizada aos estudantes na sessão seguinte. 

 

Relaxamento  

 

Preparar os recursos necessários para a realização da técnica e assegurar a sua 

disponibilidade. Informar previamente os estudantes para o uso de roupas confortáveis.  

Apresentar os princípios sobre a técnica de relaxamento e o seu objectivo. 

Informar que o treino de relaxamento consiste na contracção e descontracção de grupos 
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musculares, de forma a permitir que se perceba, de forma discriminada, as diferenças 

entre estar contraído e descontraído. Perante uma situação ou acontecimento que 

provoca ansiedade, as respostas manifestadas podem apresentar três componentes 

diferentes: manifestações fisiológicas, como por exemplo, aumento do ritmo cardíaco, 

tensão muscular; manifestações comportamentais, como por exemplo, evitamentos, fuga 

ou acção descontrolada; e manifestações cognitivas, nomeadamente, pensamentos 

negativos, como por exemplo “não vou conseguir”. O desconforto experienciado, varia de 

pessoa para pessoa. Contudo, as manifestações fisiológicas que acompanham os 

pensamentos negativos, podem agravar as alterações fisiológicas, o que, consequen-

temente, interfere nos comportamentos. Para quebrar este círculo vicioso, devemos 

concentrarmo-nos nas manifestações fisiológicas para assim aprender a controlá-las.  

Antes de iniciar o relaxamento: 

Escurecer o local, garantir a ausência de interrupções e as restantes condições 

previamente definidas. 

Pedir aos estudantes para se deitarem de decúbito dorsal (posição anatómica), 

descalços e sem adornos que comprometam o conforto. Devem estar afastados uns dos 

outros de modo a não se tocarem durante o exercício.  

Ensinar a respiração – “respirar lenta e profundamente, imaginando que tem uma 

bola na barriga, que deve subir cada vez que inspira e descer cada vez que expira, 

deixando o ar sair lentamente. Vai utilizar a respiração durante todo o processo de 

treino”. 

Alertar aos estudantes das possíveis ocorrências durante o processo de 

relaxamento, nomeadamente a possibilidade de ocorrer uma intrusão de pensamentos 

que podem dificultar a concentração, se tal acontecer, devem deixá-los vaguear na sua 

mente até que se cansem e os deixem de incomodar. Também podem acontecer 

sensações corporais, como ruídos no estômago ou intestinos, ou sensação de adormeci-

mento de algum membro, se tal acontecer, não devem ficar preocupados, pois é o corpo 

a relaxar, significa que se estão a descontrair. 

Informar aos estudantes das regras que devem seguir para conseguirem bons 

resultados com estes exercício - “Em primeiro lugar, é importante que compreendam que 

não se trata de uma brincadeira e, como tal, é necessário que sigam as orientações que 

vão sendo dadas estando com muita atenção para que consigam fazer o que vos vai ser 

solicitado, mesmo que por vezes vos pareça um pouco idiota. Em segundo lugar, devem 

tomar atenção ao vosso corpo. Ao longo destes exercícios, devem tomar atenção à forma 

como os vossos músculos se sentem quando estão tensos e quando estão soltos e 
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relaxados. E, por último, devem praticar, quanto mais praticarem mais relaxados se 

sentirão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão prontos para começar? Muito bem.” 

 

Durante o exercício  

Início do CD (Anexo 4 e Anexo 5 em cd). 

 

 

Final do exercício 

 

No final do CD, pergunta-se aos estudantes como se sentem, em que local 

estiveram quando se introduziu o “slide da paz”, quais as diferenças percepcionadas 

antes e após o relaxamento.  

  

 

 



68  Parar para Pensar 

 

 

 

 Tema: Parar para… Pensar… Sentir e Agir. 

 

 Tempo: 1 aula  

 

 Material: sala ampla 

 

 Finalidade: Consolidar a metodologia de resolução de problemas, através do 

reconhecimento das situações problema, da análise das alternativas e suas consequên-

cias e proporcionar a discussão e o treino de competências de assertividade na recusa 

de bebidas alcoólicas, em cenários de vida prováveis para os estudantes.  

 

 Resumo: Esta sessão inclui dois momentos que envolvem actividades diferentes 

realizadas em simultâneo por cada grupo de estudantes. Uma das actividades consiste 

na realização de uma ficha escrita, através da qual se pretende proporcionar a cada 

estudantes a oportunidade de partilhar de forma anónima, o que pensa e sente, em 

relação às actividades realizadas durante o programa PpP; e a outra, consiste na análise 

das várias situações apresentadas na actividade orientada D (AO-D) e a dramatização de 

uma situação relacionada com as competências de assertividade na recusa de bebidas 

alcoólicas por parte de colegas. 

 

 Racional Teórico: A assertividade requer a aceitação e a responsabilização pelos 

nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos e requer que se respeite os pensa-

mentos, sentimentos e comportamentos dos outros. Como já foi referido na sessão sete, 

a aprendizagem das competências de assertividade é facilitada pelas seguintes estra-

tégias: instruções, modelamento, feedback, reforço, definição de objectivos, imaginação, 

redução da ansiedade e resolução de problemas (Jardim e Pereira, 2006). Para o efeito, 
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esta sessão inclui o treino daquelas competências, com foco nas habilidades para lidar 

com as pressões dos pares para o consumo de álcool.  

 

 Objectivos: 

 

Identificar os comportamentos dos intervenientes nas diferentes acções apresentadas no 

role play. 

Identificar as técnicas de recusa associadas aos comportamentos apresentados em cada 

role play. 

Registar os componentes dos comportamentos observados em cada role play.  

 

 Procedimentos: 

 

Organizar dois grupos de estudantes. Ambos os grupos desenvolvem as duas 

actividades previstas: o preenchimento da ficha de avaliação e o treino de comporta-

mentos assertivos de recusa. No final do primeiro tempo os estudantes trocam de sala, 

pelo que todos os estudantes completam as actividades embora com sequências 

diferentes. 

 

Ficha de avaliação (Anexo 6) 

 

“Imagina que no dia da festa de encerramento do ano lectivo do Programa de 

Educação para a Saúde “Parar para pensar” és convidado para uma entrevista. O 

jornalista faz-te as seguintes questões: O que é que tu pensas do programa “Parar para 

Pensar”, no qual participaste ao longo deste ano lectivo? O que é que fizeste ao longo do 

ano no programa “Parar para Pensar”? Descreve, com duas palavras o que sentes em 

relação à tua participação no programa “Parar para Pensar”?” 

 

 Treino de comportamentos assertivos 

 

 Discutir com os estudantes os resultados da actividade orientada (AO-D) em 

função das fragilidades identificadas.  

 Reflectir acerca dos problemas com os quais as pessoas se preocupam, e dar 

alguns exemplos retirados dos exemplos apresentados pelos estudantes na actividade 

orientada (AO-D). “Às vezes preocupamo-nos por causa dos problemas dos outros, por 

exemplo, ver alguém ser acusado de algo que não fez ou ver alguém a gozar outra 
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pessoa; outras vezes preocupamo-nos com problemas pessoais, que podemos ser ou 

não responsáveis por eles, por exemplo, estar preocupado com o resultado de um teste 

que correu mal.” Analisar, com os estudantes, o que fazer perante uma situação 

problema. Relembrar os passos de resolução de problemas e as estratégias de redução 

de stress.  

Introduzir a situação problema que é criada quando alguém quer que se faça algo 

que não queremos. “Ás vezes, as outras pessoas querem que tu faças coisas que não 

queres fazer. Umas vezes tens que te afastar, outras vezes é importante saberes dizer 

não. Nestas situações, é muito importante Parar para Pensar antes de agir. Pensar no 

que os outros querem que tu faças e porquê. Pensar como vais dizer aos outros o que 

decidiste fazer. Dizer aos outros o que decidiste fazer”.  

Analisar a importância de ser capaz de comunicar aos outros o que sentimos com 

tranquilidade, por exemplo, dizer o que pensamos com calma, pedir o que precisamos 

sem se ficar nervoso.  

 Propor aos estudantes a realização de um role play com base na situação V: 

“No último dia de aulas, os alunos mais velhos organizaram uma festa. Já estavas na 

festa com os teus amigos, quando verificas que alguns colegas estavam a beber bebidas 

alcoólicas. A determinada altura, aproxima-se um colega mais velho com duas bebidas 

alcoólicas na mão e oferece-te. Tinhas decidido não beber bebidas alcoólicas. O que é 

que dirias ao colega mais velho?” 

 Analisar, com os estudantes, a situação mediante a sequência de resolução de 

problemas já realizada.  

 

Vamos Parar para Pensar. 

 

Qual é o problema? És tu o problema? O problema é o comportamento da outra 

pessoa? O problema é a situação? Como é que te sentes? O problema exige que tomes 

uma decisão? 

Quais as alternativas e as suas consequências?  

Alternativas/Consequências. Avaliar e escolher a “melhor” opção. Identificar a 

alternativa escolhida e justificar a opção. Como te sentirias? 

Dividir o grupo em dois grupos, num primeiro momento um grupo realiza o role 

play e o outro observa; depois de efectuada a análise efectua-se a troca de posições. 

Envolver, sempre que possível, todos os estudantes nas dramatizações. 

Antes de iniciar a dramatização, dar tempo aos estudantes de se prepararem, 

discutindo entre si a situação que irão representar. 
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Ao grupo que observa, é proposto que identifique o cenário da dramatização, o 

comportamento assertivo de recusa e a sua eficácia na recusa de bebidas alcoólicas.  

Introduzir as regras da actividade: os observadores não podem falar durante a 

dramatização; todos terão oportunidade de falar; o feedback deve ser dirigido aos 

comportamentos exibidos. Para facilitar a “interiorização” do cenário colocar música 

seleccionada pelos estudantes (acedendo por exemplo a www.youtube.com). 

No final da dramatização, certificar-se que são discutidos os comportamentos 

observados. Integrar na discussão os indicadores relativos à assertividade já analisados 

na sessão sete. Reforçar os comportamentos exibidos que revelam assertividade na 

recusa de bebidas alcoólicas, efectuar a contextualização dos comportamentos exibidos 

com a participação activa de todos, incluindo o protagonista da acção. Analisar as 

técnicas de recusa utilizadas e solicitar outras alternativas de resposta e o tipo de 

respostas dadas e a sua eficácia.  

Podem surgir vários tipos de resposta, por exemplo: dar uma razão válida para a 

recusa; dar uma sugestão em alternativa; mudar de assunto; ignorar; sair da situação; dar 

uma desculpa; dizer uma piada, entre outras. Todas devem ser analisadas e discutido o 

seu impacto na situação em causa, assim como as consequências associadas com as 

diferentes opções tomadas. 

Finalizar a sessão congratulando os estudantes pelo seu empenho e pelas 

competências demonstradas.  
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3. ACTIVIDADES ORIENTADAS 

 

 Neste capítulo são apresentadas cinco actividades orientadas, desenvolvidas pelo 

professor da unidade curricular Área Projecto ao longo do ano lectivo (14 aulas x 2 tempo 

lectivos = 28 tempos lectivos). De acordo com o anteriormente referido, estas actividades 

são complementares às sessões dirigidas e foram concebidas com o intuito de promover 

a consolidação de conhecimentos e competências através da implementação de acções 

criativas e dinâmicas.  

 A realização destas actividades é norteada por guiões específicos para os 

professores e para os estudantes e segue uma distribuição temporal, determinada pela 

sequência e os objectivos das sessões dirigidas.  

Para assegurar o envolvimento dos professores, as metodologias e os guiões são 

previamente discutidos com o professor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guião professor 

Esta actividade orientada desenvolve-se em três aulas. Nas primeiras duas aulas 

irá ser realizada uma actividade de grupo segundo o guia orientador que se segue.  

A terceira aula, integra a avaliação estato-ponderal e índice de massa corporal, avaliação 

da frequência cardíaca e da tensão arterial, realizada pelos enfermeiros da equipe de 

saúde escolar. 

Antes de iniciar a actividade, por favor distribuir a ficha da actividade de consoli-

dação para os estudantes preencherem (em anexo). Depois de recolher a ficha, proceder 

à distribuição das instruções da actividade que se seguem. 

Quando todos os estudantes estiverem organizados nos pequenos grupos, ler as 

instruções em voz alta (estão assinaladas a negrito). 

 

 

 
Tema: Crescer saudável. 
 
Tempo: 3 aulas 
 
Material: Guião Professor e Guião Estudante (AO-A). 
 

 

Actividade Orientada A  
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No final da actividade, verifique se os resumos têm a indicação dos elementos do 

grupo e se os desenhos estão identificados. Os trabalhos devem ser guardados nas 

caixas do material, pois irão ser utilizados na aula seguinte com os mesmos elementos 

do grupo. 

Por favor preencha a grelha de avaliação (folha de registo). 

 

Grata pela sua colaboração 

 

 Guião do estudante 

Para esta primeira actividade que vão organizar em conjunto, deverão ter em 

conta o seguinte: 

 

Organização dos grupos 

Na última aula distribuímos as figuras geométricas de diferentes tamanhos e de 

diferentes cores. Cada grupo deve ser composto por quatro elementos, pelo que a turma 

deve ser dividida em quatro ou cinco grupos em função do número de alunos. Para este 

trabalho vamos organizar grupos de quatro em função das figuras geométricas, do 

seguinte modo: 1 grupo de triângulos; 1 grupo de quadrados; 1 grupo de círculos e 1 

grupo de hexágonos, se os elementos que sobrarem forem em número superior a três 

forma-se outro grupo com as figuras geométricas tamanho XS. 

 

Organização da actividade 

Vão ter duas aulas para realizar esta actividade, sempre que necessário podem 

solicitar ajuda ao vosso professor. 

Esta actividade, foi pensada para que cada um de vocês possa analisar o que 

significa crescer com saúde e quais os comportamentos que devem adoptar para crescer 

com saúde. Esta aula tem como principal objectivo a troca de ideias e a realização de 

uma síntese para que, na próxima aula, possam construir um poster criativo sobre este 

tema. É como se vocês fossem arquitectos e estivessem a fazer o vosso projecto, neste 

caso do poster que irão realizar. 

 

Apresentamos, em seguida, as instruções que devem seguir: 

 

1ª Parte - Tempo previsto: 20 minutos 

a) Em conjunto devem eleger o elemento do grupo que vai ser o secretário cuja 

função é escrever o resultado do vosso trabalho. 
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b) Escrever numa folha os nomes dos elementos que compõem o vosso grupo. 

c) Devem ler as perguntas que se seguem e discutir até obterem uma resposta com 

a qual todos estejam de acordo, se não for possível o consenso podem dar mais do 

que uma resposta.  

 

2ª Parte - Tempo previsto: 20 minutos 

a) Depois da troca de ideias devem fazer uma síntese que deve ficar escrita. Esta 

síntese é muito importante, pois vai servir de base ao trabalho que irão realizar na 

próxima aula (poster). 

 

3ª Parte - Tempo previsto: 10 minutos 

a) Faz um desenho individual que responda ao seguinte desafio: Se te pedisse para 

fazeres um desenho que ilustrasse o que estiveram a discutir, o que desenharias? 

 

No final da aula, os trabalhos devem ser guardados nas vossas caixas de 

material. Os mesmos grupos irão dar continuidade ao trabalho na próxima aula. 

Para a próxima aula vão construir um poster com o seguinte tema: “Ser Saudável é… ”. 

Podes trazer de casa materiais para a sua construção. 

 

Questões para analisar e discutir: 

 

Ser saudável é…  

 

Quais os comportamentos saudáveis que devo ter? 

 

O que posso fazer para crescer saudável? 

Bom Trabalho 

Até Breve 

Enf. Teresa Barroso 
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 Guião do professor 

Esta actividade orientada desenvolve-se em três aulas. Irão ser realizadas 

actividades de grupo segundo o guia orientador que se segue. 

Quando todos os estudantes estiverem organizados nos pequenos grupos, ler as 

instruções em voz alta (estão assinaladas a negrito). 

No final da actividade, verifique se os resumos têm a indicação dos elementos do 

grupo e se os desenhos estão identificados. Os trabalhos devem ser guardados nas 

caixas do material, pois irão ser utilizados na aula seguinte com os mesmos elementos 

do grupo. 

Por favor, preencha a grelha de avaliação (folha de registo) 

As orientações encontram-se no guião dos estudantes. 

Grata pela sua colaboração. 

 

 Guião do estudante (1 aula) 

 

Organização dos grupos 

Cada grupo deve ser composto por cinco elementos, pelo que a turma deve ser 

dividida em quatro ou cinco grupos, em função do número de alunos. Para este trabalho 

vamos agrupar os elementos em função das cores. 

 

Organização da actividade 

Esta actividade foi pensada para que cada um de vocês possa analisar o que as 

pessoas sabem ou pensam que sabem acerca do álcool. Esta aula tem como principal 

 

 

 
Tema: O que eu já sei acerca do álcool. 
 
Tempo: 3 aulas 
 
Material: Guião Professor e Guião Estudante (AO-B). 
 

 

Actividade Orientada B 
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objectivo a análise dos resultados aos inquéritos que vocês passaram aos vossos 

familiares e amigos. Os resultados do vosso trabalho servirão de base para a construção 

de um poster nas próximas aulas. 

 

Apresentamos, em seguida, as instruções que devem seguir: 

 

1ª Parte - Tempo previsto: 40 minutos 

 

a) Em conjunto devem eleger o elemento do grupo que vai ser o secretário cuja 

função é escrever o resultado do vosso trabalho. 

b) Escrever numa folha os nomes dos elementos que compõem o vosso grupo. 

c) Analisar todos os questionários e preencher o quadro de correcção das 

respostas, isto é, para cada afirmação do questionário assinalar quantas pessoas 

responderam V ou F. Fazer o registo na respectiva coluna. 

d) Imaginem que vocês são os professores e que vão corrigir quis são as respostas 

que estão certas e quais as que estão erradas. Escrever as respostas da vossa 

correcção na coluna correspondente. 

e) Pedir a correcção ao professor 

f) Comparar as respostas dadas pelos outros e por vocês com a correcção. Para 

cada afirmação, calcular a percentagem de pessoas que acertou e a percentagem de 

pessoas que errou. 

 

Por exemplo  

 

Dos 20 questionários que têm 

 

De 20 Respostas __________5 responderam acertadamente 

 

Percentagem %? 
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Resposta: 25% das pessoas responderam acertadamente e 75% não acertaram. 

Identificar quais as questões em que maior número de pessoas responde mal.  

2ª Parte - Tempo previsto: 20 minutos 

Depois de todo este trabalho de análise, devem fazer uma síntese* que deve ficar escrita. 

Esta síntese é muito importante, pois vai servir de base ao trabalho que irão realizar na 

próxima aula (poster). 

*Sabias que: 

X% de pessoas pensa que … … … … … … … …  

 

No final da aula, os questionários devem ser entregues à vossa professora e os trabalhos 

devem ser guardados nas vossas caixas do material. Os mesmos grupos irão dar 

continuidade ao trabalho na próxima aula. 

Para a próxima aula vão construir um poster com o seguinte tema: “O que eu sei acerca 

do álcool … ”. Podes trazer de casa materiais e ideias para a sua construção. 

 

 

Bom Trabalho 

Até Breve 

Enf. Teresa Barroso 

 

 



78  Parar para Pensar 

 

Grelha para análise das respostas 

 
Respostas  

das  
pessoas 

Correcção 
do  

grupo 

Correcção 
do 

trabalho 

Respostas 
% 

V 5 Correcta Correcta 25% Exemplo: Beber com moderação, significa um 
adulto saudável beber um ou dois copos de 
bebidas sem ser bebidas destiladas, repartidas 
pelas principais refeições.  

F 15 Errada Errada 75% 

V     1. O álcool das bebidas alcoólicas é “álcool 
etílico” como o álcool que usamos para 
desinfectar a pele e que se vende nas farmácias. F     

V     2. O consumo de álcool só é prejudicial se as 
pessoas beberem todos os dias. 

F     

V     3. As bebidas alcoólicas quando bebidas às 
refeições não fazem mal porque o álcool ajuda a 
fazer a digestão. F     

V     4. O álcool das bebidas alcoólicas é digerido no 
estômago junto com os alimentos. 

F     

V     5. O álcool quando passa para o sangue tem 
preferência pelas partes do nosso organismo que 
têm mais água. F     

V     6. Quando se mistura água ou refrigerantes com 
bebidas alcoólicas diminui-se a quantidade de 
álcool. F     

V     7. O efeito que o álcool provoca na pessoa 
depende apenas da quantidade de álcool que é 
ingerido. F     

V     8. A idade não tem influência na capacidade do 
fígado “queimar” o álcool. 

F     

V     
9. A cerveja é boa para “matar” a sede. 

F     

V     10. O álcool estimula as pessoas e faz com que 
estas se sintam sempre bem dispostas. 

F     

V     11. As pessoas quando bebem álcool ficam mais 
quentes porque o álcool aquece. 

F     

V     12. Os efeitos do álcool variam consoante se é do 
género masculino ou feminino. 

F     

V     13. Pode-se beber a mesma quantidade de álcool 
bebendo bebidas alcoólicas diferentes. 

F     
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 Guião do estudante (2 aula) 

 

Organização dos grupos 

Manter a organização anterior. 

 

Orientações para os estudantes: 

Organização da actividade 

Esta actividade é a continuação da actividade já iniciada. Agora que já analisaram os 

resultados dos vossos inquéritos e adquiriram novos conhecimentos acerca do álcool, 

poderão iniciar a elaboração de um poster sobre esta temática. 

 

Apresentamos, em seguida, as instruções que devem seguir: 

 

Analisar em conjunto a síntese que elaboraram. 

Fazer o esboço com as principais ideias a colocar no poster. 

Elaborar um poster que procure esclarecer as pessoas acerca das questões a que a 

maioria não respondeu de forma correcta.  

 

Podem fazer o poster seguindo a seguinte dica: 

 

“Sabias que… ” 

Na próxima aula irão continuar a trabalhar no vosso poster, podem trazer materiais de 

casa. 
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 Correcção do 
professor 

V Correcto Exemplo: Beber com moderação, significa um adulto 
saudável beber um ou dois copos de bebidas sem ser 
bebidas destiladas, repartidas pelas principais 
refeições.  

F Errado 

V Correcto 1. O álcool das bebidas alcoólicas é “álcool etílico” 
como o álcool que usamos para desinfectar a 
pele e que se vende nas farmácias. F Errado 

V Errado 2. O consumo de álcool só é prejudicial se as 
pessoas beberem todos os dias. 

F Correcto 

V Errado 3. As bebidas alcoólicas quando bebidas às 
refeições não fazem mal porque o álcool ajuda a 
fazer a digestão. F Correcto 

V Errado 4. O álcool das bebidas alcoólicas é digerido no 
estômago junto com os alimentos. 

F Correcto 

V Correcto 5. O álcool quando passa para o sangue tem 
preferência pelas partes do nosso organismo 
que têm mais água. F Errado 

V Errado 6. Quando se mistura água ou refrigerantes com 
bebidas alcoólicas diminui-se a quantidade de 
álcool. F Correcto 

V Errado 7. O efeito que o álcool provoca na pessoa 
depende apenas da quantidade de álcool que é 
ingerido. F Correcto 

V Errado 8. A idade não tem influência na capacidade do 
fígado “queimar” o álcool. 

F Correcto 

V Errado 
9. A cerveja é boa para “matar” a sede. 

F Correcto 

V Errado 10. O álcool estimula as pessoas e faz com que 
estas se sintam sempre bem dispostas. 

F Correcto 

V Errado 11. As pessoas quando bebem álcool ficam mais 
quentes porque o álcool aquece. 

F Correcto 

V Correcto 12. Os efeitos do álcool variam consoante se é do 
género masculino ou feminino. 

F Errado 

V Correcto 
13. Pode-se beber a mesma quantidade de álcool 

bebendo bebidas alcoólicas diferentes. 
F Errado 
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 Guião do professor 

 

Organização da actividade 

Esta actividade, tem como principal objectivo o planeamento e a elaboração de 

um poster informativo. 

Tendo em conta os resultados obtidos na colheita de dados que vocês realizaram 

e todo o trabalho que têm desenvolvido em conjunto, chegou a hora de demonstrarem o 

que aprenderam e construir uma prova do vosso trabalho.  

 

Apresentamos, em seguida, as instruções que devem seguir: 

 

1ª Parte - Tempo previsto: 40 minutos 

a) Em conjunto devem eleger o elemento do grupo que vai ser o secretário cuja 

função é escrever o resultado do vosso trabalho. 

b) Escrever numa folha os nomes dos elementos que compõem o vosso grupo. 

c) Nesta primeira parte da aula vão em conjunto resolver o “Jogo das Palavras 

cruzadas”. 

Não se esqueçam, que se tiverem alguma dúvida, podem pedir ajuda à vossa professora. 

Depois de terem terminado as palavras cruzadas, podem iniciar a segunda parte da 

vossa actividade 

 

 

 

 
Tema: Factos e realidades acerca do álcool. 
 
Tempo: 3 aulas 
 
Material: Guião Professor e Guião Estudante (AO-C). 
 

 

Actividade Orientada C 
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2ª Parte - Tempo previsto: 20 minutos 

 

a. Realizar um projecto para a construção de um poster criativo e apelativo, que 

forneça informação clara e correcta acerca da seguinte questão: 

 

Cada grupo tem uma questão diferente: 

 
Grupo 1 - “O QUE SÃO BEBIDAS ALCOÓLICAS?” 

Grupo 2 - “QUAIS SÃO AS REGRAS DO CONSUMO MODERADO DE BEBIDAS 

ALCOÓLICAS?” 

Grupo 3 - “O QUE É A TAXA DE ALCOOLEMIA E QUAIS OS FACTORES QUE 

INFLUENCIAM A TAXA DE ALCOOLEMIA? 

Grupo 4 - “O QUE É A GRADUAÇÃO DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS? PODE-SE 

BEBER A MESMA QUANTIDADE DE ÁLCOOL INGERINDO BEBIDAS DIFE-

RENTES? 

Grupo 5 - “O ÁLCOOL DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS É DIGERIDO NO ESTÔMAGO 

COMO OS ALIMENTOS?” 

 
Para encontrar a resposta a esta questão devem analisar o documento que segue em 

anexo e seleccionar os aspectos mais importantes. 

Depois de todo este trabalho de análise devem fazer uma síntese escrita. Esta 

síntese é muito importante pois vai servir de base para a construção do vosso poster, 

que terá como titulo: (o titulo é o mesmo da pergunta) 

 

 

Não se esqueçam que só os melhores trabalhos serão seleccionados para a expo-

sição. Por isso é muito importante que a vossa resposta esteja certa, bem redigida e 

que seja integrada num poster atractivo e criativo. 

 

No final da aula, o jogo das palavras cruzadas deve ser entregue à vossa professora e os 

trabalhos devem ser guardados nas vossas caixas de material. Vão ter mais duas aulas 

para continuar o vosso trabalho. Não se esqueçam de trazer de casa materiais e ideias 

para a construção do vosso poster. 

 

Bom Trabalho 

Até Breve 

Enf. Teresa Barroso 
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JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS 

 

Nome: _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 _________________  

 

7º ano; Turma:__ 

 
1   2   3     4   5         

                          6 

  7         8               

9                           

            10              

11 12       13       14   15     

    16   17                   

  18               19         

20                           

        21                22 

    23                       

              24            

    25                 

         26                 
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1. NEURÓNIO  

5. ÁGUA 

7. RI 

8. VISÃO 

9. TINTO 

10. VINHO 

11. AI 

13. SHT (só consoantes SHOT) 

14. JEJUM 

18. FIGADO 

19. KDV (só consoantes; invertidas 

VODKA) 

21. ALCOOLEMIA 

23. OPOC (invertido/singular COPO) 

24. CERVEJA (singular) 

25. ETANOL 

26. GRAVIDEZ 

2. URINA 

3. OTNOT (invertido/masculino TONTO) 

4. OCILITE LOOCLA (invertido duas 

palavras ÁLCOOL ETÍLICO) 

6. ROIAM (invertido MAIOR) 

7. RI  

9. TUA 

12. I 

15. JOVEM 

16. CIRROSE 

17. BALÃO 

20. SAÚDE  

22. ATAL (invertido LATA) 
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 Guião do estudante 

 

Esta actividade vai ser realizada em 3 aulas. 

 

Organização da actividade 

Esta actividade, tem como principal objectivo o planeamento e a elaboração de um poster 

informativo. 

Tendo em conta os resultados obtidos na colheita de dados que vocês realizaram e todo 

o trabalho que têm desenvolvido em conjunto, chegou a hora de demonstrarem o que 

aprenderam e construir uma prova do vosso trabalho.  

 

Apresentamos, em seguida, as instruções que devem seguir: 

 

1ª Parte - Tempo previsto: 40 minutos 

a) Em conjunto devem eleger o elemento do grupo que vai ser o secretário cuja 

função é escrever o resultado do vosso trabalho. 

b) Escrever numa folha os nomes dos elementos que compõem o vosso grupo. 

c) Nesta primeira parte da aula vão em conjunto resolver o “Jogo das Palavras 

cruzadas”. 

Não se esqueçam, que se tiverem alguma dúvida, podem pedir ajuda à vossa professora. 

Depois de terem terminado as palavras cruzadas, podem iniciar a segunda parte da 

vossa actividade 

 

2ª Parte - Tempo previsto: 20 minutos 

 

Realizar um projecto para a construção de um poster criativo e apelativo que forneça 

informação clara e correcta acerca da seguinte questão: 

 

A cada grupo de estudantes são distribuídas questões diferentes: 

Grupo 1 “O que são bebidas alcoólicas?” 

Grupo 2 “O que é a taxa de alcoolemia e quais os factores que influenciam a taxa de 

alcoolemia?” 

Grupo 3 “Quais são as regras do consumo moderado de bebidas  

alcoólicas?” 

Grupo 4 “O que é a graduação das bebidas alcoólicas? pode-se beber a mesma 

quantidade de álcool ingerindo bebidas diferentes? 
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Grupo 5 “O álcool das bebidas alcoólicas é digerido no estômago como os 

alimentos?” 

 

Para encontrar a resposta a esta questão, devem analisar o documento que segue 

em anexo e seleccionar os aspectos mais importantes. 

Depois de todo este trabalho de análise, devem fazer uma síntese escrita. Esta 

síntese é muito importante, pois vai servir de base para a construção do vosso poster. 

 

Não se esqueçam que só os melhores trabalhos serão seleccionados para a expo-

sição. Por isso, é muito importante que a vossa resposta esteja certa, bem redigida e 

que seja integrada num poster atractivo e criativo. 

 

No final da aula, o jogo das palavras cruzadas deve ser entregue à vossa professora e os 

trabalhos devem ser guardados nas vossas caixas de material. Vão ter mais duas aulas 

para continuar o vosso trabalho. Não se esqueçam de trazer de casa materiais e ideias 

para a construção do vosso poster. 

 

 

Bom Trabalho 

Até Breve 

Enf. Teresa Barroso 
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JOGO DE PALAVRAS CRUZADAS 

 

Nomes dos elementos do grupo: _____________________________________________ 

7º ano; Turma:__ 

 

 

 

1   2   3     4   5         

                          6 

  7         8               

9                           

            10              

11 12       13       14   15     

    16   17                   

  18               19         

20                           

        21                22 

    23                       

              24            

    25                 

         26                 
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PALAVRAS HORIZONTAIS 
1. Sinónimo de célula nervosa (singular) 
5.O álcool depois de ingerido tem preferência 
pelas partes do organismo que têm uma 
determinada substância. Qual o nome dessa 
substância? 
7. O que é que uma pessoa faz quando está bem 
disposta, e há pessoas que pensam que para ter 
esse comportamento têm de beber bebidas 
alcoólicas? (3ª pessoa do singular) 
8. Um dos sentidos afectados pela ingestão 
excessiva de bebidas alcoólicas. 
9. Tipo de vinho, que um adulto saudável pode 
beber às refeições, desde que seja ingerido em 
doses moderadas (1 a 2 copos repartidos pelas 
principais refeições). 
10. Nome de uma bebida alcoólica que é 
produzida através do processo de fermentação. 
11. A primeira letra da palavra Ano e um em 
numeração romana 
13. Nome de uma bebida que se bebe de uma só 
vez e que tem elevado teor alcoolico. (só as 
consoantes). 
14. Momento em que a absorção do álcool etílico 
é muito rápida. 
18. Órgão aonde o álcool é metabolizado. 
19.Nome de uma bebida destilada que é típica da 
Rússia (só consoantes; invertidas.). 
21. Concentração de álcool no sangue expresso 
em gramas de álcool por litro de sangue. 
23. As bebidas alcoólicas têm diferentes 
concentrações de álcool, mas como são servidas 
em recipientes diferentes e padronizados, pode-
se beber a mesma quantidade de álcool bebendo 
bebidas alcoólicas diferentes. Qual o nome do 
recipientes onde são servidas as bebidas 
alcoólicas? (invertido/singular). 
24. Qual o nome da bebida alcoólica, que há 
muitas pessoas que pensam (erradamente) que é 
boa para matar a sede. (singular.). 
25. Nome da substância química que está 
presente em todas as bebidas alcoólicas e é 
sinónimo de álcool etílico. 
26. Período da vida de uma mulher durante o 
qual não pode ingerir bebidas alcoólicas. 

PALAVRAS VERTICAIS 
2.Nome de um dos líquidos corporais que permite 
a eliminação do álcool etílico. 
3.Como é que uma pessoa fica quando bebe 
muitas bebidas alcoólicas (invertido/masculino). 
4. Nome da substância química que se compra 
na farmácia para desinfectar e que também está 
presente nas bebidas alcoólicas (invertido duas 
palavras). 
6. Duas pessoas, de sexos diferentes, beberam a 
mesma quantidade de álcool ao mesmo ritmo. 
Qual a relação entre a taxa de alcoolemia da 
pessoa do género feminino com a do género 
masculino? (invertido). 
7. Qual o comportamento que o ditado popular 
diz que é um bom remédio (3ª pessoa singular) 
9. Completa a seguinte frase e encontraras a 
palavra “ Se alguém te pressionar para beber a 
decisão é sempre ____” 
12.N.º de copos de vinho que corresponde ao 
consumo moderado de bebidas alcoólicas. 
15.Grupo etário que é alvo preferencial da 
publicidade ao consumo de bebidas alcoólicas 
(singular). 
16. Uma das principais causas de morte em 
Portugal é provocada por uma doença 
relacionada com o álcool. Qual o nome dessa 
doença? 
17. Designação do teste realizado pela polícia 
para detectar o nível de álcool de um indivíduo. 
20.Estado de bem-estar físico mental e 
psicológico  
22. Recipiente em que vêm embaladas algumas 
bebidas alcoólicas (invertido.). 
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 Guião do professor 

Organizar os estudantes em pequenos grupos (2 ou 3). Distribuir o guião aos 

estudantes. Orientar para a análise das situações apresentadas, tendo em conta a 

metodologia de resolução de problemas. Incentivar a discussão entre os elementos do 

grupo, os estudantes devem analisar as situações, identificar as diferentes alternativas 

possíveis para a resolução do problema, prever as consequências das diferentes alterna-

tivas propostas e seleccionar a alternativa mais adequada à resolução do problema, 

justificando a sua escolha e o sentimento associado. No final das situações apresen-

tadas, solicitar aos estudantes a identificação de outras situações do dia a dia e a 

respectiva análise. 

 

 Guião do estudante 

Para esta actividade que vão organizar em conjunto (grupos de dois ou de três), 

deverão ter em conta o trabalho desenvolvido nas sessões anteriores. Entre vocês 

devem eleger o secretário/a do grupo, que terá que registar o que o grupo decidir e será 

o porta-voz do grupo. Vão ter duas aulas para realizar esta actividade, sempre que 

necessário podem solicitar ajuda ao vosso professor. 

Pedimos que leiam com atenção as seguintes situações e que as analisem, tendo 

em conta os passos que aprendemos para a Resolução de Problemas, respondendo a 

todas as questões. 

Cada elemento do grupo deve participar e, em conjunto, discutir até obterem uma 

resposta com a qual todos estejam de acordo, se não for possível o consenso podem dar 

mais do que uma resposta.  

 
Bom Trabalho até Breve 

 

 

 
Tema: Imagina que…  
 
Tempo: 2 aulas 
 
Material: Guião Professor e Guião Estudante (AO-D). 
 

 

Actividade Orientada D  
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Imagina que: 

 
Situação I 

Imagina que estavas à porta da escola no fim da tarde à espera da tua mãe que te ia 

buscar. Ela telefona a dizer que só poderia ir meia hora depois. Nesse mesmo instante, 

passa um amigo teu que te convida para irem ao “Skate Park”. A tua mãe tinha-te 

recomendado que não saísses da escola, mas o teu amigo insistiu muito para que o 

acompanhasses. Nesta situação o que é que tu farias? 

 
Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

_______________________________________ 

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

_______________________________________ 

O problema é a situação? 

_______________________________________ 

Como é que te sentes? 

_______________________________________ 

O problema exige que tomes uma decisão? 

_______________________________________ 

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

2. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

3. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

4. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

_______________________________________ 

Como te sentirias? 

_______________________________________ 
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Situação II 

Imagina que há um dia em que, no fim das aulas, tens que ir para casa sozinho. Vais com 

um grupo de colegas. A meio do caminho, um dos teus amigos decide saltar para dentro 

de um quintal de uma casa para a explorar. Todos o seguem. Tu decides que não vais 

entrar na casa de outra pessoa sem autorização. Os teus amigos insistem e dizem “anda 

lá, não sejas mariquinhas, vai toda a gente, vem também”. O que farias numa situação 

destas? 

 
Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

______________________________________  

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

______________________________________  

O problema é a situação? 

______________________________________  

Como é que te sentes? 

______________________________________  

O problema exige que tomes uma decisão? 

______________________________________  

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________  

 Consequência ________________________  

2. Alternativa  _________________________  

 Consequência ________________________  

3. Alternativa _________________________  

 Consequência _________________________  

4. Alternativa _________________________  

 Consequência _________________________  

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

______________________________________  

Como te sentirias? 

______________________________________  
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Situação III 

É sexta-feira à noite, tu e os teus amigos planearam ir ao cinema. Quando chegaste a 

casa do teu melhor amigo, o grupo já tinha decidido que, em vez de ir ao cinema, iam 

fazer uma festa. 

Alguém levou cerveja, alguns estão a beber. Ninguém te pressionou para beber ou 

mesmo te ofereceu alguma coisa. 

Nesta situação o que é que tu farias? 

Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

_______________________________________ 

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

_______________________________________ 

O problema é a situação? 

_______________________________________ 

Como é que te sentes? 

_______________________________________ 

O problema exige que tomes uma decisão? 

_______________________________________ 

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

2. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

3. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

4. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

_______________________________________ 

Como te sentirias? 

_______________________________________ 
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Situação IV 

O professor solicitou-te que fizesses um trabalho de casa, mas tu esqueceste-te de o 

fazer. Na aula seguinte o professor pergunta-te pelo trabalho. O que dirias ao teu 

professor nesta situação? 

 

Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

______________________________________  

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

______________________________________  

O problema é a situação? 

______________________________________  

Como é que te sentes? 

______________________________________  

O problema exige que tomes uma decisão? 

______________________________________  

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________  

 Consequência ________________________  

2. Alternativa  _________________________  

 Consequência ________________________  

3. Alternativa _________________________  

 Consequência _________________________  

4. Alternativa _________________________  

 Consequência _________________________  

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

______________________________________  

Como te sentirias? 

______________________________________  
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Situação V 

Os teus amigos convidam-te para ir ao cinema, mas nesse dia já tinhas combinado ficar a 

ajudar o teu melhor amigo para o teste que iria ter no dia seguinte. O que farias nesta 

situação? 

 

Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

_______________________________________ 

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

_______________________________________ 

O problema é a situação? 

_______________________________________ 

Como é que te sentes? 

_______________________________________ 

O problema exige que tomes uma decisão? 

_______________________________________ 

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

2. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

3. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

4. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

_______________________________________ 

Como te sentirias? 

_______________________________________ 
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Situação VI 

No último dia de aulas, os alunos mais velhos organizaram uma festa. Já estavas na 

festa com os teus amigos, quando verificas que alguns colegas estavam a beber bebidas 

alcoólicas. A determinada altura, aproxima-se um colega mais velho com duas bebidas 

alcoólicas na mão e oferece-te. Tinhas decidido não beber bebidas alcoólicas. O que é 

que dirias ao colega mais velho? 

 

Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

______________________________________  

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

______________________________________  

O problema é a situação? 

______________________________________  

Como é que te sentes? 

______________________________________  

O problema exige que tomes uma decisão? 

______________________________________  

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________  

 Consequência ________________________  

2. Alternativa  _________________________  

 Consequência ________________________  

3. Alternativa _________________________  

 Consequência _________________________  

4. Alternativa _________________________  

 Consequência _________________________  

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

______________________________________  

Como te sentirias? 

______________________________________  
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Situação VII 

Identifica situações do dia a dia que exigem que tomes uma decisão. 

Analisa a situação seguindo os passos de resolução de problemas. 

 

Vamos Parar para Pensar. 

Qual é o problema? 

És tu o problema? 

_______________________________________ 

O problema é o comportamento da outra pessoa? 

_______________________________________ 

O problema é a situação? 

_______________________________________ 

Como é que te sentes? 

_______________________________________ 

O problema exige que tomes uma decisão? 

_______________________________________ 

Quais as alternativas e as suas consequências? 

Vamos então pensar nas alternativas que tens: 

1. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

2. Alternativa  _________________________ 

 Consequência ________________________ 

3. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

4. Alternativa _________________________ 

 Consequência _________________________ 

 

Avaliar e escolher a “melhor” opção. 

Qual a alternativa que escolherias e porquê? 

_______________________________________ 

Como te sentirias? 

_______________________________________ 
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 Guião do professor 

 

 Guião do estudante 

 

Organização dos grupos 

Cada grupo deve ser composto por três ou quatro elementos, de acordo com as orienta-

ções dadas pela professora. 

 

Organização da actividade 

Esta actividade será realizada em três aulas.  

Sempre que necessário podem solicitar ajuda à vossa professora. 

Objectivo: produzir um cartaz publicitário. 

Esta aula tem como principal finalidade a troca de ideias e a realização de um esboço, 

para que nas próximas aulas possam construir um cartaz publicitário, utilizando as técni-

cas de marketing analisadas na aula anterior (Atenção, Interesse, Desejo, Memorização, 

Acção). 

 

Apresentamos as instruções que devem seguir: 

a) Em conjunto, devem eleger o elemento do grupo que vai ser o secretário cuja 

função é escrever o resultado do vosso trabalho. 

b) Escrever numa folha os nomes dos elementos que compõem o vosso grupo.  

c) Imaginem que vocês são técnicos de marketing e que vos foi pedido que 

realizarem uma publicidade sob a forma de cartaz. 

 

 

 
Tema: Se eu fosse um publicitário…  
 
Tempo: 3 aulas 
 
Material: Guião Professor e Guião Estudante (AO-E). 
 

 

Actividade Orientada E  
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d) O objectivo do cartaz publicitário é passar uma mensagem de “adiar o consumo de 

álcool” e o alvo da vossa publicidade são os adolescentes. 

e) Em primeiro lugar, devem discutir em conjunto os aspectos essenciais que devem 

constar da vossa publicidade. A mensagem deve ser clara, concisa e não deve estar 

formulada na negativa.  

F) Depois de todo este trabalho de análise devem fazer um esboço do vosso Cartaz. 

Este esboço é muito importante, pois vai servir de base ao trabalho que irão realizar nas 

próximas aulas. 

g) Para a próxima aula devem trazer materiais e ideias para a sua construção. 

 

Bom Trabalho 

Até Breve 

Enf. Teresa Barroso 
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Esta actividade pretende criar uma oportunidade para os estudantes partilharem o 

que aprenderam. Para o efeito, este evento deve ser realizado com a participação de 

todos: estudantes, familiares, professores e entidades comunitárias. Pretende-se, com a 

realização deste evento, uma participação pró-activa dos estudantes enquanto agentes 

de mudança, partilhando com a comunidade escolar, família e outras entidades comu-

nitárias o trabalho desenvolvido. O evento pode integrar várias componentes, nomeada-

mente cultural, musical, componente educativa e de saúde, integrando a exposição 

pública dos trabalhos realizados pelos estudantes ao longo do ano lectivo. 

 

 

 
Tema: Evento na comunidade escolar Parar para 
pensar 
 
 
Tempo: organizado ao longo do ano lectivo 
 
Material:  
 

 

Actividade Orientada F  
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APÊNDICES 





Actividades de Consolidação 

 

 





Apêndice 1 

 Actividade Consolidação AC1  

 

Área Projecto 

Ano lectivo 

 

Nome: ___________________________________________________ 7º ano; Turma:__ 

 

 

I. Actividade de consolidação 

 

1. Uma pessoa que sabe escutar: 

Interrompe o outro..........................................................� 

Deixa o outro falar ..........................................................� 

Não tem vontade de ouvir o outro ..................................� 

Dá atenção ao que o outro está dizer ............................� 

Tenta perceber o que o outro está a transmitir ..............� 

 

2. Uma pessoa que comunique bem: 

Fala muito alto................................................................� 

Mantém uma postura relaxada ......................................� 

Não olha para a pessoa com quem está a falar ............� 

Pronuncia correctamente as palavras............................� 

Não está com atenção ao que está a fazer ...................� 

 

 

 

Bom Trabalho 

Até breve 
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Apêndice 2 

Actividade Consolidação AC2 

 

Área Projecto 

Ano lectivo 

 

Nome: ________________________________________7º ano Turma:__ Data: __/__/__ 

 

Baseado nos cálculos do quadro responde às seguintes questões. 

 

Tipo de  
bebida 

Volume  
do copo 

Concentração de 
álcool em 

percentagem 

Quantidade total 
de álcool 

Cerveja 
Vinho 

Destiladas 
Shot 

20 cl 
10 cl 
3 cl 
5 cl 

6% 
12% 
40% 

Várias graduações 
 

10 g 
10 g 
10 g 

Mais de 16 g 
(excepção) 

 

1. Qual das pessoas bebeu mais álcool? 

O Sr. Manuel que bebeu 2 copos de cerveja de 6 graus de álcool ou o Sr. António que 

bebeu 1 copo de whisky com 40 graus de álcool. 

R:_____________________________________________________________________  

 

2. Pode-se beber a mesma quantidade de álcool bebendo bebidas alcoólicas com teores 

alcoólicos diferentes?  

Justifica a tua resposta. 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

3. Quais os factores que determinam a quantidade de álcool que contem uma bebida 

alcoólica? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
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Apêndice 3 

Actividade Consolidação AC3 

 

Área Projecto 

Ano lectivo 

 

Nome: _______________________________________ 7º ano Turma:__ Data: __/__/__ 

 

Assinala se as afirmações são verdadeiras ou falsas e justifica a tua resposta. 

 

1. A Dª Conceição e a Dª. Lurdes pesam ambas 70 Kg, mas têm estruturas corporais 

diferentes, uma é muito alta e a outra é muito baixa pelo que se beberem a mesma 

quantidade de álcool serão afectadas da mesma maneira. 

R:V/F___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Quando se bebe bebidas alcoólicas o álcool é digerido juntamente com os alimentos? 

R:V/F___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. O álcool depois de ingerido vai rapidamente para o cérebro? 

R:V/F___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. O álcool afecta o desenvolvimento das crianças e dos jovens? 

R:V/F___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 

Actividade Consolidação AC4 

 

Área Projecto 

Ano lectivo 

 

Nome: ________________________________________7º ano Turma:__ Data: __/__/__ 

 

 

1. Define as regras do consumo de baixo risco de álcool, indicando quem deve “dizer 

não” às bebidas alcoólicas? 

R:_____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 

2. O alcoolismo é uma doença? 

R:_____________________________________________________________________  

 

3. Segundo os dados das estatísticas, no nosso país a maioria dos jovens da tua idade 

consome bebidas alcoólicas? 

V/F 
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Apêndice 5 

 Actividade Consolidação AC5 

 

 

1. Se uma pessoa com 90 kg beber o dobro de uma pessoa como 45 kg podem ter a 

mesma concentração de álcool no sangue ____ (V/F) 

 

2. Se uma pessoa tiver uma alcoolemia de 0,6 e parar de beber, precisa de esperar pelo 

menos 4 horas para a sua alcoolemia passar a ser zero ____ (V/F) 

Através da tabela com os cálculos prováveis de alcoolemia responde à seguinte questão 

 

3. Imagina a seguinte situação: O Sr. Alberto foi a uma festa, esteve lá quatro horas. 

Consumiu quatro bebidas alcoólicas. Qual será a sua taxa de alcoolemia no final da festa, 

se:  

Bebeu as quatro bebidas seguidas na primeira hora da festa - __________ 

Bebeu uma bebida em cada hora - __________ 

Bebeu as quatro bebidas na última hora - __________ 
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Apêndice 6 

Actividade Consolidação AC6 

 

Área Projecto 

Ano lectivo 

 

Nome: ________________________________________7º ano Turma:__ Data: __/__/__ 

 

 

1. Já sabes os passos que devemos seguir para resolver um problema. Enumera pela 

ordem correcta os passos a seguir na tomada de decisão. 

Identificar e compreender o problema __ 

Procurar as alternativas possíveis __ 

Prever as consequências das alternativas possíveis  __ 

Parar para pensar  __ 

Aplicar a alternativa escolhida  __ 

Escolher a alternativa e Tomar a decisão  __ 

Avaliar os efeitos da decisão __ 

 

2. Assinala com um círculo a resposta correcta 

2.1. O que devo fazer quando tenho um problema? 

a) Não devo fazer nada. Espero que ele se resolva. 

b) Devo fazer o que me vier à cabeça naquele momento. 

c) Devo pensar bem no problema para depois fazer alguma coisa 

d) Não faço nada. Espero que alguém resolva o problema 

 

2.2. O que devo ter em conta na escolha da alternativa de resolução do problema  

a) Faço o que me apetece 

b) Analiso as consequências de cada alternativa e opto pela que me parece 

mais correcta 

c) Escolho a alternativa que me apetece sem ter em conta as consequências  

d) Faço só o que as outras pessoas querem 

 



ANEXOS 

 

 





Anexo 1: Grelha de registo da Sessão Dirigida 2 

 

 

Grelha de registo da Sessão Dirigida 2 

 

Rato 1 

Observações Inferências 

  

  

  

  

  

 

 

Rato 2  

Observações Inferências 
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Anexo 2: Questionário de conhecimento acerca do álcool 

 

QUESTIONÁRIO 

As questões relacionadas com o álcool são do conhecimento público, estamos a 

participar num programa de Educação para a Saúde que se chama “Parar para Pensar” e 

gostaríamos de saber quais são os seus conhecimentos acerca do álcool. Por favor leia 

as frases que se seguem assinalando com uma cruz (X) no VERDADEIRO “V” se consi-

dera que a frase é verdadeira ou colocando uma cruz (X) no FALSO “F” se considera que 

a frase é falsa. 

 
Idade _______; Sexo _____ (M/F) 

 
 V F 

14. O álcool das bebidas alcoólicas é “álcool etílico” como o álcool que 
usamos para desinfectar a pele e que se vende nas farmácias. 

  

15. O consumo de álcool só é prejudicial se as pessoas beberem todos 
os dias. 

  

16. As bebidas alcoólicas quando bebidas às refeições não fazem mal 
porque o álcool ajuda a fazer a digestão. 

  

17. O álcool das bebidas alcoólicas é digerido no estômago junto com os 
alimentos. 

  

18. O álcool quando passa para o sangue tem preferência pelas partes 
do nosso organismo que têm mais água. 

  

19. Quando se mistura água ou refrigerantes com bebidas alcoólicas 
diminui-se a quantidade de álcool. 

  

20. O efeito que o álcool provoca na pessoa depende apenas da 
quantidade de álcool que é ingerido. 

  

21. A idade não tem influência na capacidade do fígado “queimar” o 
álcool. 

  

22. A cerveja é boa para “matar” a sede. 
  

23. O álcool estimula as pessoas e faz com que estas se sintam sempre 
bem dispostas. 

  

24. As pessoas quando bebem álcool ficam mais quentes porque o 
álcool aquece. 

  

25. Os efeitos do álcool variam consoante se é do género masculino ou 
feminino. 

  

26. Pode-se beber a mesma quantidade de álcool bebendo bebidas 
alcoólicas diferentes. 

  

 

Agradecemos a sua colaboração. 

Os estudantes do 7º ano da Escola ____________________________ 
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Anexo 3: Grelha de análise da narrativa 

 

Agrupamento Escolas 2,3 Dr.ª Maria Alice Gouveia 
Área Projecto 

2006/2007 
 

Nome: _________________________________________________________________ 
 
7º ano Turma:__ Data: __/___/__ 

 
 

1. No início da narrativa o João conversou com o pai acerca dos seus sentimentos. 

Qual o sentimento que o João estava a sentir? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2. Descreve como o corpo reage quando se está com esse sentimento 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Identifica o acontecimento que precipitou esse sentimento. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Na tua opinião, o que é que o pai pretendia mostrar ao João? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Agora que já terminaram solicitem à professora o final da narrativa. 

 

5. Analisa o final da narrativa e verifica se a tua opinião coincide com aquilo que o pai de 

João lhe pretendia demonstrar. 

Sim/Não (riscar o que não interessa) 
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Anexo 4: Roteiro de relaxamento 

 

CD DE RELAXAMENTO 

 

Roteiro do Relaxamento (CD) 

 

Agora que estás confortável. 

Fecha os olhos suavemente, centrando a tua atenção neste exercício…  

Imagina que tens uma bola em cima da tua barriga, vais respirar lenta e profundamente, 

de modo que quando inspiras devagar, enchendo os pulmões de ar a bola sobe 

suavemente, e depois expiras suavemente o ar para fora, e a bola desce devagar…  

Continua com este tipo de respiração, lentamente… profundamente…  

Aprecia a tranquilidade associada a este tipo de respiração…  

Continua a respirar lenta e profundamente… Sem pressas… Vamos então dar início ao 

exercício de relaxamento. 

 

BRAÇO E MÃO DOMINANTE 

 

Gostaria que prestasses atenção aos músculos da tua mão e braço direito…  

Imagina que tens um limão inteiro na tua mão direita… Quando eu disser AGORA, vou 

pedir-te que espremas o limão com força dobrando o braço pelo cotovelo, fazendo muita 

força.  

 

AGORA 

Tenta espremer todo o sumo do limão… Espreme o limão com força … Sente a tensão 

na tua mão… Sente a tensão no teu braço enquanto espremes o limão… Repara em 

todas essas sensações desagradáveis…  

(Manter durante 5 a 7 segundos) 

 

RELAXA 

 

Agora deixa cair o limão… Abre os dedos da mão… Deixa o braço solto… Deixa toda a 

tensão sair, diluir-se… Deixa a mão ficar relaxada… Deixa o braço ficar relaxado…  

Repara na diferença na tua mão… no teu braço… Repara na diferença entre tensão e 

relaxamento… Repara a mudança… presta atenção a estes músculos, como os teus 

músculos se sentem quando estão relaxados. 
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Continua a respirar lenta e profundamente… Isso!.. 

Deixa toda a tensão sair enquanto expiras…  

 

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

BRAÇO E MÃO NÃO DOMINANTE 

 

Gostaria que prestasses atenção aos músculos da tua mão e braço esquerdo. 

Imagina que tens um limão inteiro na tua mão esquerda… Quando eu disser AGORA, 

vou pedir-te que espremas o limão com força dobrando o braço pelo cotovelo, fazendo 

muita força.  

 

AGORA 

Tenta espremer todo o sumo do limão… Espreme o limão com força … Sente a tensão 

na tua mão… Sente a tensão no teu braço enquanto espremes o limão… Repara em 

todas essas sensações desagradáveis…  

(Manter durante 5 a 7 segundos) 

 

RELAXA 

 

Agora deixa cair o limão… Abre os dedos da mão… Deixa o braço solto… Deixa toda a 

tensão sair, diluir-se… Deixa a mão ficar relaxada… Deixa o braço ficar relaxado…  

Repara na diferença na tua mão… no teu braço… Repara na diferença entre tensão e 

relaxamento… Repara a mudança… presta atenção a estes músculos, como os teus 

músculos se sentem quando estão relaxados. 

Continua a respirar lenta e profundamente… Isso!.. 

Deixa toda a tensão sair enquanto expiras…  

 

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

FACE  

 

Gostaria que prestasses atenção a todos os músculos do teu rosto. 

Imagina que uma abelha anda a esvoaçar à volta da tua cara e que não podes enxotá-la 

com as mãos. 
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Quando eu disser AGORA, vou pedir-te que contraias os músculos da tua cara enru-

gando a testa com força, fechando os olhos com muita força, franzindo o nariz, cerrando 

os dentes e puxando os cantos da boca para trás… tudo isto para te protegeres da 

abelha….  

 

AGORA 

Sente a tensão em toda a tua face… nos músculos da testa… nos músculos das 

bochechas e do nariz… Repara em todas essas sensações desagradáveis de tensão e 

contracção…  

(Manter durante 5 a 7 segundos) 

 

RELAXA 

 

A abelha foi-se embora… Podes estar descansado… Deixa o teu maxilar cair… … 

Relaxa os músculos da testa… do nariz… da face… Deixa toda a tensão sair, diluir-se 

Repara no que se passa, à medida que os músculos vão ficando cada vez mais 

relaxados… Repara na diferença entre tensão e relaxamento… Repara a mudança… 

Aprecia as sensações, profundamente agradáveis, à medida que os teus músculos se 

vão soltando suavemente… Presta toda a tua atenção nas sensações que estão 

associadas ao relaxamento…  

Nota a diferença entre estar tenso e relaxado e como é tão agradável estar calmo e 

relaxado…  

Continua a respirar lenta e profundamente… Sem pressas… Isso!.. 

Deixa toda a tensão sair enquanto expiras… Aprecia todas as sensações agradáveis 

associadas à sensação de relaxamento… que percorrem suavemente o teu corpo…  

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

PESCOÇO E OMBROS 

 

Agora vais fingir que és uma tartaruga. As tartarugas, quando pressentem o perigo, 

escondem a cabeça dentro da carapaça. Quando eu disser AGORA, vais fazer como a 

tartaruga, vais contrair os músculos do pescoço e da garganta, puxando o queixo para o 

peito, sem tocar no peito, como se estivesses a esconder a cabeça dentro da carapaça. 

Puxa os ombros até às orelhas e puxa a cabeça para dentro dos ombros. Segura-os 

bem.  
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AGORA 

Sente a tensão nos músculos do teu pescoço… Sente a tensão nos músculos dos 

ombros… Não é fácil ser tartaruga dentro de uma carapaça. 

(Manter durante 5 a 7 segundos) 

 

RELAXA 

O perigo já passou. Já podes sair para o sol, podes relaxar e sentir-te confortável…  

Põe a cabeça de fora e relaxa os músculos do pescoço… Relaxa os ombros… Deixa 

toda a tensão sair…  

Repara como é melhor estar relaxado do que tenso. 

Repara na sensação que é os músculos irem ficando cada vez mais e mais relaxados… 

Sente as sensações de profundo e completo relaxamento…  

Respira lentamente… profundamente… Sem pressas… Isso mesmo…  

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

PEITO, OMBROS, PARTE SUPERIOR DAS COSTAS E BARRIGA 

 

Imagina que vais ter que passar por uma fenda estreita cujos lados estão cheios de 

pontas aguçadas. Deverás tornar-te muito fino para puderes passar pela fenda. Vais 

prestar atenção aos músculos do peito, dos ombros, da parte superior das costas e da 

barriga… Quando eu disser AGORA, vou pedir-te que contraias esses músculos, 

inspirando bem fundo, prendendo a respiração, puxando os ombros para trás, fazendo a 

barriga muito dura … tentando ficar o mais estreito possível. Tens que conseguir passar. 

 

AGORA 

Sente a tensão no peito… nos ombros… na parte superior das costas e na barriga… 

Repara em todas essas sensações desagradáveis, derivadas da tensão, de ter os 

músculos duros e apertados 

(Manter durante 5 a 7 segundos) 

 

RELAXA 

Já conseguiste atravessar a fenda e não te magoaste… Descontrai-te já não precisas de 

ficar estreito… Relaxa os músculos dos ombros, das costas e da barriga… Deixa toda a 

tensão sair..  

Repara como esses músculos estão agora, comparando com o que se passava 

anteriormente… À medida que o exercício decorre, sentes-te cada vez mais relaxado …  
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Continua com a respiração lenta e profunda… Devagar… Sem pressas… Este é um 

momento para ti… Para relaxar e descontrair…  

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

PERNA DOMINANTE 

 

Vamos passar agora para os músculos da tua coxa, barriga da perna e pé direito. Vais 

fingir que tens a perna direita numa grande poça de lama gordurosa que, no seu fundo, 

tem uma moeda de ouro que vais tentar apanhar com os dedos do pé. Quando eu disser 

AGORA, vais enterrar os dedos do teu pé na lama, bem no fundo, para tentares chegar à 

moeda de ouro. Vais ter que fazer força com a perna. Vais afastar os dedos do pé e 

tentar sentir a moeda no meio da lama gordurosa. 

 

AGORA 

Sentes os dedos do teu pé na lama… Tens os músculos todos contraídos, sentes a 

tensão através da tua perna até ao pé… e como isso é desagradável…  

(Manter 5-7 segundos) 

 

RELAXA 

Já encontraste a moeda de ouro… Sai da poça de lama… O pé ficou limpo… Relaxa o pé 

e a perna… Deixa o pé cair lentamente… sente a tensão a sair… Deixa que a perna fique 

solta e sente como isso é agradável. Deixa toda a tensão sair…  

Repara como é a sensação, à medida que os músculos vão ficando mais relaxados, mais 

libertos, mais soltos… É bom estar relaxado. 

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

PERNA NÃO DOMINANTE 

 

Vamos passar agora para os músculos da tua coxa, barriga da perna e pé esquerdo. Vais 

fingir que tens a perna esquerda numa grande poça de lama gordurosa, que no seu 

fundo, tem uma moeda de ouro que vais tentar apanhar com os dedos do pé. Quando eu 

disser AGORA, vais enterrar os dedos do teu pé na lama, bem no fundo, para tentares 

chegar à moeda de ouro. Vais ter que fazer força com a perna. Vais afastar os dedos do 

pé e tentar sentir a moeda no meio da lama gordurosa. 
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AGORA 

Sentes os dedos do teu pé na lama… Tens os músculos todos contraídos, sentes a 

tensão através da tua perna até ao pé… e como isso é desagradável…  

(Manter 5-7 segundos) 

 

RELAXA 

Já encontraste a moeda de ouro… Sai da poça de lama… O pé ficou limpo… Relaxa o pé 

e a perna… Deixa o pé cair lentamente… sente a tensão a sair… Deixa que a perna fique 

solta e sente como isso é agradável. Deixa toda a tensão sair…  

Repara como é a sensação, à medida que os músculos vão ficando mais relaxados, mais 

libertos, mais soltos… É bom estar relaxado. 

(Manter durante 30-40 segundos) 

 

 

À medida que ouves a minha voz, e sentes essas sensações, cada vez te sentes mais 

calmo e mais profundamente relaxado… Este é um momento de tranquilidade… Continua 

a respirar lenta e profundamente… Sem pressas… Este momento é só teu, para relaxar e 

apreciar todas as sensações associadas ao relaxamento… À medida que o ar entra… e 

sai… sentes-te cada vez mais relaxado, os teus músculos estão cada vez mais e mais 

relaxados e pensas “É tão bom sentir-me assim” 

(Manter 30-40 segundos) 

 

Slide de Paz 

 

Imagina que estás deitado num prado verde cheio de flores, sentes o cheiro das flores, 

ouves o chilrear dos pássaros e sentes na pele a relva macia… sentes-te tão bem… e 

pensas “È tão bom sentir-me assim” 

 

FINAL 

 

Sentes os músculos dos braços e das mãos relaxados 

Deixa que eles continuem a relaxar…  

Sentes os músculos da face e do pescoço relaxados 

Continua a deixar que eles se mantenham profundamente relaxados…  

Sentes os músculos das pernas e dos pés relaxados 

Deixa que esses músculos se mantenham profunda e completamente relaxados…  
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Sentes-te calmo, relaxado e pensas para ti próprio “É tão bom sentir-me assim… ”  

Suavemente prepara-te para abandonar este exercício…  

Vou contar de trás para a frente de 5 até 0…  

5. Sentes-te calmo, mais tranquilo… sabes que o relaxamento está dentro de ti…  

4. Vais aprender que podes transportar o relaxamento para onde quiseres, o relaxamento 

está dentro de ti…  

3. Muito devagar e suavemente podes mexer as pernas e os pés 

2. Muito devagar e suavemente podes mexer os braços e as mãos… podes espreguiçar- 

-te lentamente  

1. Devagar podes mexer o pescoço e a cara, lentamente podes ir abrindo os olhos como 

se acabasses de acordar…  

0. Suavemente transporta contigo essa sensação de calma… Sabes que o relaxamento 

está dentro de ti e que o podes levar para onde quiseres… Transporta-o para o aqui e 

agora… regressando a esta sala… terminado assim o teu exercício de relaxamento. 

No final da sessão pede-se aos estudantes para se sentarem lentamente, e diz-se o 

seguinte:  

“Ao longo do dia vais lembrar-te como é bom sentires-te relaxado. Podes praticar estes 

exercícios todos os dias com a ajuda dos pais, para que consigas relaxar cada vez 

melhor. Assim, quando te tornares especialista em relaxamento, bastará lembrares-te do 

limão… da abelha… da tartaruga… da fenda estreita… da poça de lama” 
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Anexo 5: Instrumento de auto-avaliação 

 

Área Projecto 

2006/2007 

 

7º ano; Turma:__ Data: __/___/__ 

 

Não deves colocar o teu nome, esta actividade é anónima e confidencial. 

 

O stress faz parte do dia-a-dia, quer as situações adversas da vida quer os pequenos 

acontecimentos diários podem ser factores geradores de stress. 

 

1. Recorda uma situação ou acontecimento perturbador/a, que tenhas vivido nesta 

última semana (ou mês).  

Identifica de forma resumida a situação ou acontecimento perturbador/a 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Como é que te sentiste? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

O que é que fizeste? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Habitualmente, quando estás aborrecido/a: 

Como é que te sentes? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

O que é que fazes? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Anexo 6: Ficha de avaliação 

 

Agrupamento Escolas 2,3 Dr.ª Maria Alice Gouveia 
Área Projecto 

2006/2007 
 

Nome: ________________________________________7º ano Turma:__ Data: __/__/__ 

 

1. Imagina que no dia da festa de encerramento do ano lectivo do Programa de Educação 

para a Saúde “Parar para Pensar”, és convidado para uma entrevista.  

 

O jornalista faz-te as seguintes questões: 

Jornalista - “O que é que tu pensas do programa “Parar para Pensar”, no qual participaste 

ao longo deste ano lectivo?” 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
Jornalista – “O que é que fizeste ao longo do ano no programa “Parar para Pensar”? 
_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 
Jornalista – “Descreve, com duas palavras, o que sentes em relação à tua participação 
no programa “Parar para Pensar”. 
 
_______________________ 

_______________________ 

 

 

 


