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Descrição do Projecto 

Este projecto encontra-se inserido no âmbito da disciplina de Introdução à Medicina 

da Criança, da Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi subordinado ao tema tabagismo, 

coordenado pela Dra. Sara Madeira e orientado pela Dra. Rita Jotta. Nesta disciplina, foi 

proposto que se realizasse um projecto que sensibilizasse a população para a problemática do 

tabaco, pela via da prevenção ou da cessação.  

O nosso grupo optou por se dedicar à área da prevenção tabágica na infância. Para 

isso, o nosso projecto consistiu na construção de duas personagens divertidas, representadas 

num formato didáctico. Escrevemos uma história, um tanto hiperbólica, e montámos um vídeo 

com a mesma. Algumas das imagens utilizadas no vídeo foram ainda adaptadas para a 

construção de um desdobrável que inclui também algumas frases de sensibilização. Este pode 

ser entregue às crianças para elas o lerem ou também para o colorirem, adaptando-se, desta 

forma, a uma população-alvo que abrange várias idades. Por fim, construímos uma página de 

Facebook onde disponibilizamos todos os nossos materiais à população em geral. 

 

Público-Alvo 

Crianças do 1º e 2º ciclo do ensino básico, com principal incidência entre os 8 e os 12 anos. 

 

Objectivos 

Sensibilização das crianças para alguns dos malefícios do tabaco, com o intuito de reforçar 

comportamentos positivos futuros. 

 

Recursos Materiais 

 Sistema de gravação áudio 

 Computador e diversos softwares (Stripgenerator, Sony Vegas Pro 11, Publisher) 

 Impressora 

 

 

 



Recursos Humanos 

 Elementos do grupo de trabalho 

 Criança para narração da história 

 

Resultados Esperados 

Distribuição da mensagem pelas crianças da população em geral. 

 

Métodos de Avaliação 

 Número de visualização do vídeo no Youtube 

 Visualizações das diferentes publicações realizadas na página de Facebook 

 Comentários dos visitantes da página 
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