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RESUMO:
O projeto "Passo a Passo ...a construir o futuro - Prevenção do consumo de tabaco no
3ºciclo" tem como objetivo geral: capacitar os alunos do 3º ciclo para a tomada de
decisão responsável na prevenção do consumo de tabaco, e como objetivos específicos
a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes, através da
construção de conhecimentos/atitudes/competências face a estilos de vida saudável e
a prevenção de comportamentos relacionados com os fatores de risco associados ao
consumo de tabaco. Insere-se na metodologia da Investigação-Ação: Diagnóstico,
Planeamento, Intervenção e Avaliação.
ABSTRACT:

The project "Footsteps ... building the future - Prevention of tobacco consumption in 3rd
cycle students" has as a general objective: to enable 3rd cycle students to make
responsible decisions in what relates tobacco consumption, and as specific objectives to
promote the personal and social development of adolescents through the construction
of knowledge/attitudes/competences towards healthy lifestyles and the prevention of
behaviors related to the risk factors associated with tobacco consumption. It’s a
Research-Action methodology, considering the Diagnosis, Planning, Implementation
and Evaluation.
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http://si.essaude.ipsantarem.pt/essaude_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=134393
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