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TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Dísticos na área de download.

CASAS E CARROS
SEM FUMO:
DÍSTICOS

ATIVIDADE
#1

Já sabes como é importante que os sítios onde vives, passeias, 
estudas e viajas estejam livres de fumo. Mas se calhar a tua 
família não sabe e é por isso que tens de ser tu a ensinar-lhes 
quais os perigos do fumo passivo.
Vais conseguir fazer um dístico para imprimir e colar na porta de tua casa e na 
janela do carro. Assim, todos vão saber que nesses locais o fumo não entra! 



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Molde na área de download.

CASAS E CARROS
SEM FUMO:
ESVAZIA-BOLSOS

ATIVIDADE
#1

Vais criar um esvazia-bolsos que será onde o(s) fumador(es) 
que vão a tua casa deve(m) deixar as suas coisas: carteira, 
chaves e, claro, o tabaco. Aplica esta regra e faz da tua casa 
um espaço livre de fumo.
Vais imprimir o molde do esvazia-bolsos, colar numa cartolina, 
recortar e montar, boa?  



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Carta na área de download.

CASAS E CARROS
SEM FUMO:
CARTA AO FUMADOR

ATIVIDADE
#1

Tens um familiar, amigo ou vizinho fumador?
Então esta missão é muito importante!
Vais imprimir e entregar uma carta ao(s) fumador(es) que conheces.
Vais estar a ajudar esta pessoa a saber mais sobre os riscos e os perigos do 
fumo passivo dentro de locais fechados, como a casa ou o carro, quem são os 
mais afetados e quais as formas que têm de se proteger. Aceitas esta missão? 



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Vouchers na área de download.

CARTÃO-PRESENTE

ATIVIDADE
#2

Além da carta ao fumador podes ainda entregar este 
cartão-presente ao(s) teu(s) familiar(es), amigo(s)
ou vizinho(s) fumador(es).

Estás a oferecer o acesso gratuito a consultas de cessação tabágica na 
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Sul. Contamos 
contigo para ajudar aqueles de quem gostas a dar este primeiro passo 
para deixar de fumar. 



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Cartão-Presente na área de download.

ATIVIDADE

CARTÃO-PRESENTE

#2

Depois de imprimires o teu Cartão-Presente podes
personalizar e embrulhar num envelope onde o vais 
entregar, recorta e monta o envelope ao teu gosto.

Podes fazer desenhos, pintar, escrever frases ou fazer colagens. 
Coloca o cartão-presente dentro do envelope e está pronto para 
ofereceres ao(s) teu(s) familiar(es), amigo(s) ou vizinho(s) fumador(es) 
que desejas ajudar.



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Quebra-Cabeças na área de download.

ATIVIDADE

QUEBRA-CABEÇAS

#3

Vamos juntar todas as partes e criar um ambiente
alegre, divertido e livre de fumo, pode ser?

Vais recortar as peças de um quebra-cabeças que te vamos dar e colar por 
ordem noutra página. No final podes ficar com um poster para colocares 
no teu quarto. Diverte-te! 



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Passatempo na área de download.

DESCOBRE
AS DIFERENÇAS

ATIVIDADE
#4

Vamos descobrir as diferenças de uma vida sem fumo? 

Vais encontrar duas imagens, descobre as diferenças e fica a conhecer as 
consequências de uma vida sem fumo. (ex: menos energia, maior cansaço, 
pele envelhecida, tosse, queda de cabelo, etc) Entrega a alguém que fume 
para que se lembre porque não o deve fazer.



TABAGISMO          Prevenção Primária

VAMOS COLORIR?

ATIVIDADE
#5

Dá cor à Saúde e ao Bem-Estar!

Nesta atividade vais poder colorir a teu gosto imagens positivas de quem 
já não quer mais fumar ou de quem já está a ter uma vida saúdavel em 
familia. 



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Passatempo na área de download.

SOPA DE LETRAS

ATIVIDADE
#6

Vais procurar na sopa de letras as 6 palavras associadas ao 
consumo de tabaco e a uma vida sem fumo. Depois podes 
imprimir e mostrar que descobriste o mal que o tabaco
pode fazer. Assim podes ajudar alguém a descobrir também!

Atenção: existem palavras na vertical, horizontal e diagonal. Diverte-te!



TABAGISMO          Prevenção PrimáriaNota: Mealheiro na área de download.

MEALHEIRO

ATIVIDADE
#7

Já pensaste no dinheiro que um fumador gasta em tabaco?
Às vezes quem fuma não percebe quanto gasta mas nós 
vamos ajudar-te a fazê-los compreender.

Vais construir um mealheiro e oferecer a um familiar teu.
Diz-lhe para colocar no mealheiro o mesmo que gasta em tabaco
e quando estiver cheio, vão poder ver quanto dinheiro conseguiriam poupar.
Depois, podes usar esse dinheiro para uma atividade divertida que possam 
fazer em conjunto!

Bem mais interessante e saudável, não achas?
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