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Smoking Awareness

Smoking Awareness
Educador(a): Esta é a fase de “ Contextualização e Problematização” - Nessa etapa o objetivo é instigar questionamentos sobre “tabagismo”.
-Discuta com os colegas sua opinião sobre as questões :
Você é a favor ou contra a lei antifumo?
(Lei Antifumo: “Ambientes 100% livre da Fumaça do Tabaco” )
Propaganda de cigarro deve ou não ser proibida?
Personagens de filmes e novelas devem ou não aparecer
fumando?
Fumar é prejudicial à saúde ?

Did you know …
that cigarettes contain nicotine,
acetone, Ammonia,… ?

FONTE:
<http://www.ambienteemfoco.com.br/wp-content/uploads/Ecologia/cigarro_toxicidade.jpg> Acesso
em 27.09.10.
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Educador (a):
a) Apresente essa imagem na TV multimídia;
b) Deixe que os(as) alunos(as) observem o cartaz e incentive para que façam comentários
sobre o mesmo;
c) Explore a composição do gênero textual, sua função, como as informações estão distribuídas,
o nível de informação sobre o assunto no cartaz e os recursos llinguísticos utilizados.

Educador (a):
-Após o estudo dos textos: “What is in a Cigarette” e “Smoking: What's in a cigarette”,
disponibilizados neste material, os(as) alunos(as) poderão elaborar questões a serem respondidas
pelos colegas. Por exemplo:
Did you know that cigarettes contain Nicotine?
Did you know …?
Incentivar a pesquisa em outras fontes, sobre o mesmo assunto. Também pesquisar em que
momento histórico foi elaborado esse cartaz e com que objetivo.
Sobre as razões da elaboração desse cartaz, visite os sítios abaixo, da campanha do Ministério da
Saúde contra o tabagismo em 30/5/2000:
<http://www.inca.gov.br/eventos/dmst/2000/pecas.html#outdoor> Acesso em 27.09.10
<http://www.inca.gov.br/atualidades/ano9/msadverte.html> Acesso em 27.09.10.

Think it over:
“And some people say that cigarettes are not drugs”
Detergent for floors ??
To kill cockroaches ???
To poison rats ?
Preservation of a dead body of a human being???
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Educador (a):
- Sugerimos uma reflexão mais intensa sobre a sentença: “And some people say that cigarettes
are not drugs”. Observe que essa frase está em Português no cartaz: “E tem gente que diz que
cigarro não é droga.
- Sugerimos uma pesquisa na internet, utilizando o „google’, sobre a ADESF para responder a
questão nº 02.

Reflita sobre as questões e depois discuta com os colegas:
1- O que essa sentença sugere: “ And some people say that cigarettes are
not drugs”.
2- O cartaz foi produzido pelo Ministério da Saúde para uma Campanha contra o
Tabagismo em 2000 ( veja no sítio:
http://www.inca.gov.br/eventos//dmst/2000/campanha.html ).
Em sua opinião, qual a razão pela qual a ADESF apoia essa campanha?
3- Você é favorável à divulgação e distribuição deste cartaz? Por quê?
4- Você considera a linguagem utilizada no cartaz como “persuasiva”? Justifique.
5- A quem interessa a não divulgação deste cartaz? Por quê?
6- Em que contexto social este texto circula? Quem seriam seus leitores potenciais?
7- Que outra frase você escolheria para substituir essa no cartaz?
8- Em sua opinião, o que está implícito na sentença: “Cigarro faz mal
até na propaganda”. Você concorda com essa afirmação. Comente.

Educador(a):
- No sítio <http://www.inca.gov.br/eventos//dmst/2000/campanha.html> consta que, com o
conceito "cigarro faz mal até na propaganda", a campanha visa revelar as táticas de sedução
que a indústria do cigarro utiliza. Discuta com os(as) aluno(as) sobre essa questão. Veja
também a sugestão de atividade extra nº 5 (cinco) que acompanha essa produção didática.
Você encontrará o texto “Contra a propaganda de cigarros”. Utilize esse texto para estimular a
discussão. Faça a leitura com os alunos, se possível, no computador e peça para clicarem nos
links que encontrarem no texto para obter mais informações.
- Proponha aos alunos, pesquisa na internet sobre textos publicitários para favorecer o
entendimento da organização textual desse gênero.
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TASK:

What is in a cigarette?

- Que leitura você faz desta imagem?

- O que essa figura tem em comum com o cartaz em Português, na página inicial deste
material ?

FONTE: Tobacco Bad Kids, Inc. 2008.

Cigarettes contain over 4000 chemicals.
The above reference is just a small example of what kind of chemicals are really in a
cigarette.
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Educador(a):
Sugerimos:
Apresente na TV Multimídia a imagem “What is in a cigarette?” e peça que os alunos façam
uma leitura geral sobre a mesma, socializando seu entendimento com a turma.
Peça aos(às) alunos(as) que identifiquem as palavras parecidas com o português (cognatos).
Ao explorar a leitura e interpretação das imagens, observe o nível de credibilidade quanto às
informações.
Faça questionamentos sobre a composição química do cigarro e, pode-se solicitar pesquisa em
outras fontes sobre o assunto.
Compare este texto com o cartaz anterior, que está em português. Quais as semelhanças e
diferenças?
Solicitar aos(às) alunos(as) que visitem o sítio de onde a imagem foi extraída e pesquisem
informações sobre o mesmo.

Educador(a):
Para obter mais informações sobre a utilização da TV multimídia, visite o "Portal Dia a Dia da
Educação":
<http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/arquivos/File/livro/livro.html> Acesso em 28.09.10
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TASK:
Chemicals Found in Tobacco Smoke
1- Read the two statements in the section “ Did you know?”
and discuss with a friend about them.
2- Read the section below “Other chemicals in tobacco smoke and common items that
can be found in tobacco smoke” and discuss with a friend how damage they are to
a person´s health.

Chemicals Found in Tobacco Smoke
Did You Know ?
Smoking one pack of cigarettes per day for a full year leaves one quart of tar in your
lungs!!!
Just ONE cigarette leaves a noticeable amount of tar in the lungs!

Other chemicals found in tobacco smoke and common items that can be
found in tobacco smoke include:
acetone
(finger nail polish
remover)

cadmium
(used in batteries)

hexamine
(barbecue lighter)

acetic acid
(vinegar)

carbon monoxide
(car exhaust)

hydrogen cyanide
(poison)

ammonia
(toilet cleaner)

carbon monoxide
(car exhaust)

methane
(sewer gas)

arsenic
(poison)

DDT/Dieldrin
(used to kill bugs)

methanol
(rocket fluid)

butane
(lighter fluid)

ethanol
(alcohol)

napthalene
(mothballs)

nicotine
(insecticide)

stearic acid
(candle wax)

toluene
(industrial solvent

FONTE: < http://www.tobaccofreeutah.org/chemicals.htm > Acesso em 27.09.10
Educador (a) - Sugere-se também visitar o sítio: www.FightTheUgly.com.
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Educador(a)- Se achar necessário, pode-se abordar a questão do NARGUILE:
- Reportagem da Rede globo sobre as consequências de fumar narguile
< http://www.youtube.com/watch?v=vWk5QSD6wvM > Acesso em 27.09.10.
- Os perigos do narguile. Disponível em:
<http://www.destaquesp.com/index.php/Saude/Prevencao/os-perigos-do-narguile.html>
Acesso em 27.09.10.
.

TASK:

Educador (a):
Sugerimos:
Apresente o texto na forma impressa e distribua para a turma.
Inicie a atividade explorando o título e a gravura do texto.
Logo após, pode ser feita uma leitura silenciosa com objetivo de entender a mensagem geral
do texto.
Após a leitura, proponha questões orais sobre o assunto, procurando elucidar dúvidas e
verificar o entendimento geral do texto feito pelos(as) alunos(as).
A partir daí, inicie as atividades.
Discutir com os(as) alunos(as), que gênero textual é este? Quais os objetivos deste gênero
textual? Como é a sua organização textual?
Estimular outras leituras sobre o mesmo tema.

It's just one cigarette but wow!
That little thing has over 4,000 chemicals in it! You already
know that cigarettes contain Nicotine, but did you know that Nicotine
is also used in bug spray? Before you decide to light up, you might
want to know just what it is that you're inhaling. Below are just a few
of the other chemicals found in cigarettes.

Tar. This ingredient, which gives cigarettes flavor, is the same thick black
substance used to pave roads and driveways.
Formaldehyde. This is the same stuff used to preserve dead animals, like the frogs
dissected in some Biology classes.
Cyanide, which is also a main ingredient in rat poison.
Lead. It's also found in some kinds of paint.
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Acetone, which is a common ingredient in paint
and nail
polish remover.
Ammonia. Besides the fact that it's in many household
cleaners, it is also in cigarettes.
Carbon monoxide, a common pollutant and the same stuff
that escapes from the exhaust in cars.
Hydrazine, a chemical used in jets and rocket fuel.
To give you an idea of the harm these
substances can do, picture the thick gooeyness of
tar. The average smoker inhales about one cup of
tar a year. Because a smoker's lungs often don't
work as well as they should, the tar may stick and stay in there for a long
time. Tar, like many of the other chemicals in cigarettes, can cause
diseases related to how we breathe, like emphysema and bronchitis

Fonte: < http://pbskids.org/itsmylife/body/smoking/article3.html > Acesso 27.09.10.

Reflective Questions:
Educador(a):
Solicite aos(às) alunos(as) que visitem os sítios abaixo:
http://pbskids.org/itsmylife/about_us.html. Acesso em 27.09.10.
http://pbskids.org/itsmylife/mentors/index.html. Acesso em 27.09.10.

1.O texto: “Smoking: What's in a cigarette?” foi extraído do sítio: “It´s my life” – Visite este
website e conheça um pouco sobre o mesmo. Faça seus comentários.
2.Por que o texto: “Smoking: What's in a cigarette?” está escrito dessa maneira? Que
gênero textual é este?
3.Quem se beneficia deste texto?
4.Que conhecimentos o leitor precisa para entender o texto?
5.Você acredita que as informações deste texto são verídicas? Sim/não e Por quê?
6.Que posicionamentos, vozes e interesses estão em jogo neste texto?

Educador(a): Agora você terá seis (06) atividades referentes ao texto: “ Smoking: What´s
in a cigarette?”
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Get ready!
1. Destaque no texto as palavras que são transparentes, isto é, com significados similares
aos do português e, pelo contexto em que a palavra se encontra, pense no significado
possível em português.
2.Escolha um dos dicionários online e verifique o significado dos componentes químicos
do cigarro que são mencionados no texto: “Smoking: What's in a cigarette?”:
www.answers.com
http://www.thefreedictionary.com
www.dictionary.cambridge.org
www.ldoceonline.com/topbar.html
http://www.yourdictionary.com/

Educador (a):
Utilize o laboratório de informática para essa atividade.
Nos sítios <www.answers.com> e <http://www.thefreedictionary.com> é
pronúncia da palavra.

- Tar: _______________________________________________
- Formaldehyde: ______________________________________
- Cyanide: ___________________________________________
- Lead: _____________________________________________
- Ammonia: _________________________________________
- Carbon Monoxide: __________________________________
- Hydrazine: ________________________________________

3- Faça uma pesquisa na internet sobre os componentes
químicos do cigarro e também sobre a legislação Federal
vigente sobre o tabaco no Brasil. Faça um cartaz para
expor em sala de aula com essas informações.
Educador(a): Para essa tarefa seria interessante
trabalhar em conjunto com as disciplinas de Ciências,
Arte e Português.

possível ouvir a
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4- Identifique, pelo contexto, qual a possível tradução para as expressões sublinhadas
no texto. Depois as compare com as respostas de seus colegas.

bug spray:____________________________________________________________
light up: _____________________________________________________________
inhaling ( to inhale): ____________________________________________________
rat poison: ___________________________________________________________
nail polish remover: ____________________________________________________
household cleaners: ___________________________________________________
same stuff: ___________________________________________________________
exhaust in cars: _______________________________________________________
average smoker inhales:_________________________________________________
smoker's lungs: ________________________________________________________
stick: ________________________________________________________________
diseases: ____________________________________________________________
breathe: _____________________________________________________________
emphysema and bronchitis: _____________________________________________
the thick gooeyness of tar _______________________________________________
5- Qual o significado/sentido da palavra “like” na sentença extraída do texto:
“Tar, like many of the other chemicals in cigarettes, can cause diseases related to
how we breathe, like emphysema and bronchitis”
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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6- Pay attention to the sentences below. The highlighted verbs are MODAL VERBS.
When are we supposed to use each one of them and why ?
- Before you decide to light up, you might want to know just what it is that you're
inhaling.
-Because a smoker's lungs often don't work as well as they should, the tar may stick
and stay in there for a long time.
-Tar, like many of the other chemicals in cigarettes, can cause diseases related to how
we breathe, like emphysema and bronchitis.
Educador(a):
- Nessa questão poderá ser abordado o uso dos verbos modais. Pode-se solicitar aos alunos que
pesquisem sobre o uso dos verbos modais, utilizando site de pesquisa „google‟ ou visitando os
sítios :
< http://www.infoescola.com/ingles/modal-verbs/> Acesso em 27.09.10.
< http://www.infoescola.com/ingles/verbos-modais-modal-verbs > Acesso em 27.09.10.
< http://www.iped.com.br/colegio/ingles/modal-verbs> Acesso em 27.09.10.
- Se houver necessidade de atividades extras sobre modal verbs. Sugere-se alguns sítios:
<http://english-language.webpark.pl/modal_verbs.html>. Acesso em 28.09.10
<http://www.englishclub.com/grammar/verbs-modal-would-quiz.htm>. Acesso em 28.09.10
< http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm>. Acesso em 28.09.10
< http://www.grammarnet.com/ghtml/exercise04/apr2004.htm>. Acesso em 28.09.10

TASK:

:

Let´s watch a Video:

Disponível
em:
Acesso em 27.09.10

“STOP SMOKING

<http://www.metacafe.com/watch/yt-cHndBqmdV5Y/stop_smoking>
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Educador (a):
- Antes de assistir ao vídeo, discuta com os(as) alunos(as) as questões abaixo, em Português.
Depois assistir ao vídeo e trabalhar com as questões em inglês. Após assistirem ao vídeo,
apresente-o novamente, mas pausando, ou seja, congele a imagem, para que os(as) alunos(as)
possam acompanhar o cálculo que está sendo feito. Se for usado o computador, peça aos(às)
alunos(as) para irem pausando, assim poderão acompanhar a explicação e os cálculos efetuados.
O vídeo poderá ser exibido no próprio computador com a TV Multimídia.
Seria interessante envolver o professor da área de matemática também.
Se for possível o acesso ao laboratório de informática, sugerimos o sítio em que há uma
variedade de atividades e jogos que envolvem o uso dos números:
<http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/numbers/exercises> Acesso em 27.09.10

1- Answer the questions:
a) How much does a pack of cigarettes cost ?
b) How many cigarettes does a person usually smoke a day?
c) How much would you save in a week?
d) How much would you save in a month?
e) What could you buy with this amount of money?

Let´s learn about Currency:

How much is ?
a) $ 1 ( one dollar) ................................................. R$ ___________________
b) $ 5 ( five dollars)…………………………….…… R$ ___________________
c) $ 35 (Thirty five dollars)………………………….. R$ ___________________
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d) $ 150 ( One hundred fifty dollars) ….……..…….…… R$ ___________________
e) $ 700 ( Seven hundred dollars)………………...…… R$ ___________________
f) $ 1,800 (One thousand

and

eight hundred dollars)…..R$ ___________________

g) $ 5,400 (Five thousand and four hundred dollars)……..R$ ___________________
h) $ 9,000 ( Nine thousand dollars)...................................R$ ___________________

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/701183
Acesso em 27.09.10

Fonte: CASARIN, 2009

Educador(a):
Se necessário, retome os números em inglês, antes de iniciar a atividade.
Se tiver acesso à Internet, é possível usar o sítio Currency Converter para fazer a conversão
da moeda.
<http://finance.yahoo.com/currency-converter#from=USD;to=BRL;amt=1>. Acesso em:
27/09/2010.
Nesta tarefa seria interessante trabalhar em conjunto com a disciplina de Matemática

TASK:
Write:
1- Choose the appropriate title for each picture, according to your point of
view. You are free to create another one, if you want.
2- Write a sentence for each picture and then compare them with your
friends´ sentences.
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- Harmful tobacco

- Quit Smoking

- Trash

-

No Smoking

1_____________________________________________________
_____________________________________________________

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/649484 Acesso em 27.09.10.

2______________________________________________________________
______________________________________________________________

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1022198 Acesso em 27.09.10.
"Michal

Zacharzewski.
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TASK:
(Educador(a): Utilize o laboratório de informática para essa
atividade, se possível.

Answer the question according to the text you are going to read in the website
below. Answer it in Portuguese. After answering it, please, discuss with a friend
comparing your point of view about the subject.

Problems with Smoking:
1- Why is Smoking Dangerous?
http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/dangers.html

Educador(a): Esse é o texto que será encontrado na página da
internet.
< http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/> Acesso em
27.09.10.
Everybody knows that smoking is dangerous. Smoking can
damage our body, For Example, your lungs, your brain, and your
heart. The poisonous chemicals in a cigarette can cause death.
Think about this, if you smoke you won't be able to run fast or
jump as high if you can't breathe properly. Another problem is
that you can get addicted easily by one of the chemicals called
Nicotine. Nicotine can make you feel hyper sometimes. The more
you smoke, the more you want to continue to smoke. Your body
becomes physically dependent on the drug and to crave it.
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•Educador(a): Oriente os(as) educandos(as) para observarem quem produziu esta página e
por quê, visitando o sítio: <http://res.hcpss.org/home%20page>. (Acesso em 27.09.10)
•Anti-Smoking Student Created Website 04/13/05
•The website was created by Julia and Brianna, fourth graders during the 2004-2005 school
year.
•They study at: Rockburn Elementary School
• We are two fourth grade girls. We became interested in this topic because our parents
smoke. We are afraid that they might get cancer. They have been smoking for a long time.
We want them to quit. Whenever we hug them they smell. Sometimes we get mad because
we try to get them to stop smoking but they ignore us. So we decided to fill out a light bulb
form and give it to Mr. Polack. We met with Mr. Polack and decided to make a website that
might convince our parents to stop smoking. We also hope that our site will help convince
kids not to start smoking.

TASK:
Quiz: ”Problems with Smoking”
Would You Like to Take Our Quiz?
http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/quiz.html

Go to this webpage and answer the quiz by choosing one answer to each question. After
choosing your answer you will get some information about it.
Take a look!
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Educador(a):

As questões que estão disponíveis no Quiz são essas:

1. What from a cigarette can cause death?

A- The white part on the outside.
B- Poisonous Chemicals
C- The filter on the end.
2. What chemical in cigarettes can you become addicted to? This chemical can also make you hyper.

A- The white part on the outside.
B- Poisonous Chemicals
C- Nicotene
3. What happens when your body becomes physically dependent on a drug?
A- You crave the drug.

B- You get sick when you have the drug.
C- You can't concentrate without the drug.
4. What ingredient in a cigarette gives it its flavor?

A- Tar
B- Nicotene
C- Acetone
5. How many chemicals are in a cigarette?
A- Over 1000

B- Twelve
C- Over 4000
6. What chemical that comes from a car's exhaust system is also in cigarettes?

A- Gas
B- Carbon monoxide
C- Hydrozine
7. What can you NOT get from smoking?
A- Emphysema
B- Bronchitis
C- Healthier
8. When someone your age is telling you what to do but you don't want to because you think it's bad - its
called what?

A- Peer Pressure
B- Friendly Suggestion
C- Happy Helper
9. What do you say to someone who is trying to get you to smoke?
A- Tell them you quit.

B- Just say no!
C- Provide a long explanation
10. Smoking is not just a habit it also is a what?

A- cool thing to do
B- addiction
C- good thing to do
11. When people smoke around you, what can happen to you?

A- You can get sick from second hand smoke.
B- Nothing, I am not smoking.
C- People will think I am cool because my friends smoke.
12. When people smoke around you, what can happen to you?

A- You can get sick from second hand smoke.
B- Nothing, I am not smoking.
C- People will think I am cool because my friends smoke.
FONTE: < http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/quiz.html> Acesso em 27.09.10.
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TASK:
-

INTERVIEW:
Interview someone who smokes or stopped smoking.
Write his/her testimonial.

Educando(a): Sugestão: se a pessoa já parou de fumar, os alunos podem escrever o
testemunho. Se a pessoa fuma, questionar se ele(a) tem conhecimento da composição química
do cigarro e dos possíveis problemas à saúde.

TASK:
WHAT WOULD YOU SAY IN THESE SITUATIONS:

Educando(a): O espaço vazio é para o(a) aluno(a ) construir a sua própria resposta.

1) How do you feel when you are around smokers?
(
(
(
(
(

) I feel bad because I don‟t like the smell of smoke.
) I don‟t care because I am a smoker too.
) I don‟t like even though I am a smoker.
) I don‟t mind. / I don´t care.
) ____________________________

2) If you are a parent (father or mother) and your child decide to start smoking?
(
(

) I would explain how harmful it is to smoke.
) _________________________________
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3) If your best friend decide to start smoking?
(
(

) I am really worried about your decision.
) _____________________________________

4) If someone offered you a cigarette and you didn't want it, how would you turn him or her down?
Possible answers:
Answer 1 :
"I wouldn´t like to try a cigarette because of the smell!!!!!!! I would say: No, thanks! “
Sandra, 14
Answer 2 :
"I can´t understand why people smoke. I think that smoking should be illegal. I am learning about
the dangers of smoking, and it is not good for health at all "
Marta, 15
Answer 3 :
Write you own answer: ____________________________________________________________

19

Produção Didático-Pedagógica – PDE 2008 -

Dulce Pazinato Casarin

-

20

Smoking Awareness

TASK:
1-

Make a poster ( in English ) in order to make students
aware about the dangers of smoking. Write about the
chemicals found in cigarettes; possible problems to his/her
health, and so on.

Educador(a) –Sugestão: Fazer um mural na escola em conjunto com as áreas de Ciências,
Língua Portuguesa e Artes. Utilizar informações retiradas de jornais, revistas, panfletos,
internet, etc. sobre a questão do Tabaco. Fazer uso de informações escritas e ilustrações como
imagens. gravuras, fotos, etc.

Referências:
ADESF. E tem gente que diz que cigarro não é droga. Cartaz disponível em.
<http://www.adesf.org.br/cartazes.htm> Acesso em 27.09.10.
Currency converter:. Disponível em < http://finance.yahoo.com/currencyconverter#from=USD;to=BRL;amt=1> Acesso em 27.09.10.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cartaz disponível em
<http://www.inca.gov.br/eventos/dmst/2000/img/midia/8.jpg> Acesso em 27.09.10
________. Campanha do Ministério da Saúde contra o Tabagismo. Disponível em
<http://www.inca.gov.br/eventos//dmst/2000/campanha.html> Acesso em 27.09.10.
Problems with Smoking. Disponível em
<http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/quiz.html > e
<http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/dangers.html > Acesso em 27.09.10
Smoking. What´s in a Cigarette? Disponível em
< http://pbskids.org/itsmylife/body/smoking/article3.html > Acesso em 27.09.10.
Stop Smoking! Disponível em
< http://www.metacafe.com/watch/yt-cHndBqmdV5Y/stop_smoking> . Acesso em
27.09.10
Why is Smoking dangerous? Disponível em
< http://res.hcpss.org/StudentDeveloped/smoking/dangers.html > Acesso em 27.09.10.
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Educador(a): Nesta segunda parte apresentamos 10 textos para atividades extras e
opcionais. Você poderá escolher entre elas qual ou quais que poderiam contribuir para o
ensino/aprendizagem da língua Inglesa. Não há uma sequência obrigatória. O(A)
Educador(a) decidirá se deve ou não usá-las. São sugestões extras de material de apoio
pedagógico.

TEN ADDITIONAL READINGS and ACTIVITIES:
1- EXTRA ACTIVITY
Multimídia Antitabagismo: cartões animados; protetores de tela; charges, vídeos e
imagens.
<http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=multimidia&link=inicial.swf>
Acesso em 27.09.10

2- EXTRA ACTIVITY
No site “Simple English News” você encontrará:
2.1) um texto com o depoimento do Presidente dos Estados Unidos
Barack Obama. Você poderá ouvir o depoimento acessando o som.
“Barack Obama promises to quit smoking.”
Fonte:
http://www.simpleenglishnews.com/25511obamasmoking.shtml

Script para o(a) educador (a)
NEWS
Obama promises to Quit Smoking
( Listen to the audio)
Barack Obama said he will not smoke in the White house.
In an interview last weekend, the future president said he had “ kicked the habit”.
However, Obama admitted that there were times in the past few months when he had
fallen off the wagen.
Smoking has not been allowed in the White House since Bill Clinton was president.
( Tuesday, 16 December, 2008 )
WORDS:
To kick the habit: to stop a bad habit, such as smoking or drinking.
To fall off the wagon: to resume or continue a bad habit, such as smoking or drinking.

----------------------------
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2.2) O texto: “The Dangers of Smoking”- com vocabulário acessível e com som.
FONTE: < http://www.simpleenglishnews.com/archives/stories/the-dangers-ofsmoking-531528> Acesso em 27.09.10.

3- EXTRA ACTIVITY
Watch a video about “Cigarettes Kill Test [if u smoke see this]”
Available in <http://www.youtube.com/watch?v=b64zLs-0qPU> Acesso em
27.09.10.
Script para o(a) educador (a)

WARING: This video in an experimental working showing the process of extracting Tar from
cigarettes.
The process is followed based on Electrolization and vaporization method.
The video contains vacuum machine sound if it is disturbing you please decrease down the
speaker volume of your PC.
This process realises more than 400 types of poisoned chemicals. Do not try it at home or any
closed environment.
Each of these cigarette contain 18 mg tar.
I use two boxes of cigarettes, each one ten packs.
Totally 400 cigarettes are used for this experiment.
- Lighting of first cigarette.
- 2nd one.
- 10 of them burned.
- After one hour (and) 60 cigarettes are burned.
- 150 of them burned.
- Watch the water color inside the bottle.
- After 3 hours and 20 min 350 are burned.
- Water color turns black cue to absorbing much tar.
- 400th the last one !!
- Now I am going to boil it.
- Slowly water is vaporizing and TAR remains.
- 400 x 18 mgr = 7200 mgr TAR
- 7200 TAR = 7.2 mgr TAR ( watch it now) !!
- This is extremely fatal poison.
- Contains more than 400 types of other chemicals too.
- Very sticky and bitter.
No wonders why humans get lung cancer.
Think about this: The sticky tar contains poison and remains in your lungs each time you
smoke, and your lungs need much calorie to remove this poison from your blood!
You will live shorter than you think! But think about your family or children´s life!
7.
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4- EXTRA ACTIVITY
Watch a video about „THE SECRET TO STOP SMOKING‟ :
<http://www.metacafe.com/watch/513087/the_secret_to_stop_smoking> Acesso em
27.09.10.
Script para o(a) educador (a)
1.
2.
3.
4.
5.

Sincere desire to stop.
Know what you are up against
Believe you can stop
Focus on the positive
Focus on your motivation

6. Grow up
7. STOP! There is no gun to your head.
8. Get Help to deal.
9. Future Pace.

5- EXTRA ACTIVITY

Contra a propaganda de cigarro

Na faculdade, os professores de Ética costumam dar questões
éticas referentes à publicidade e propaganda como exercício de
raciocínio de grupo. Uma destas questões era sobre anunciar
produtos nocivos à saúde: É ético ou não? Uma agência deveria
se recusar a atender esse tipo de conta por seus princípios?
Eis que no ano de 2000, com a ajuda do então Ministro da
Saúde José Serra, foi aprovado junto ao senado o Projeto de Lei
que proibiu a publicidade em todos os meios de comunicação e as cotas de patrocínios de
eventos esportivos e culturais, com exceção apenas do PDV. Desde 1996, Brasília havia
tornado obrigatória a advertência sobre os perigos do uso nas peças publicitárias e nos
maços de cigarro.
Um esforço que, acredito eu, incomodou a maioria dos fumantes, assim como a um amigo
meu da época que chegou a confeccionar seus próprios „protetores de maço‟ para ocultar
as imagens da campanha contra o tabagismo do Ministério da Saúde.
Depois de mais de uma década de campanha do Ministério da Saúde, o consumo ainda
continua altíssimo. Por se tratar de uma comercialização lícita e regulamentada, todos os
usuários que entraram com ações contra as fabricantes Philip Morris e Souza Cruz,
perderam a causa. Isso ocorre, pois a justiça acredita ser responsabilidade apenas do
usuário a opção pelo consumo. Já as fabricantes, e alguns juízes, preferem ignorar que a
nicotina é considerada a substância de maior poder de vício, segundo a Organização
Mundial de Saúde.
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O cenário acusa que as campanhas de conscientização ainda não foram o suficiente para
diminuir o número de novos adeptos ao uso a cada ano. Mais do que anunciar os riscos, o
objetivo dessas campanhas é fazer, através da persuasão, com que as substituam a
imagem de sedução que o cigarro possui por uma de dependência, expondo os malefícios
à saúde, e até mesmo da morte nua e crua. Mas, é aí que entra novamente, a ética e a
moral, perguntando até que ponto se pode agredir o impactado para que ele entenda a
mensagem? Como fazer uma campanha capaz de fazer as pessoas quererem buscar
ajuda?
Essa áurea de glamour tão difícil de ser extinta vem desde a década de 40, quando
Hollywood exibia estrelas como Rita Hayworth dando seus tragos em uma belíssima
piteira. Nas décadas seguintes o bastonete foi eternizado com as imagens de asa-deltas e
jet esquis com o Hollywood, de jovens de atitude com suas t-shirts brancas e calça jeans
com o Free e do másculo cowboy com o Marlboro.
Quem sabe o caminho, não seja a velha e boa campanha de depoimentos, mostrando
casos reais de fumantes a beira da morte? Enquanto nada de maior impacto for feito aqui
no Brasil, casos como o do astro Wayne McLaren, o cowboy das propagandas do
Marlboro, cairão no esquecimento. Aos 49 anos, descobriu ter um cancro nos pulmões,
entrou na luta antitabagista, mas, depois de dois anos veio a falecer.
Portanto, assim mesmo, em tom de manifesto, lhes peço para que, apesar de
publicitários, sejam contra a propaganda de cigarros. Olhemos para as campanhas não
lucrativas da luta contra o tabagismo, pois, apesar de não se ganhar dinheiro, se ganha
reconhecimento geral, e ultimamente, é exatamente o que algumas agências estão
buscando, não é mesmo?
Fonte < http://casadogalo.com/contra-a-propaganda-de-cigarro> Acesso em 27.09.10.
Educador(a): Sugerimos visitar também o sitio abaixo e localize o texto “ Sabe aquele
Caubói da propaganda de Cigarro?” em que Charles McLaren, irmão de Wayne McLaren
faz um relato. Disponível em:
<http://www.vidavivaalfenas.org.br/imagens/file/JOR%20ALFENAS%20N7%20P2.pdf>
Acesso em 27.09.10.

Educador(a): Outro site que sugerimos visitar é:
http://www.saude.sc.gov.br/cidadao/de_olho_na_saude/outros/fumo/Cigarro.htm
Acesso em 27.09.10.

NÃO SE DEIXE ENGANAR
Agora que você já conhece um pouco da estratégia da indústria do cigarro, não se deixe seduzir
pelas belas imagens dos comerciais e dos anúncios. Fumar não deixa ninguém mais bonito ou
interessante. A verdade é bem outra: cigarro é droga, causa dependência e mata.
Disponível em: <http://www.saude.sc.gov.br/cidadao/de_olho_na_saude/outros/fumo/Cigarro.htm>
Acesso em 27.09.10
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Wayne McLaren, o "comboy" de uma famosa marca de cigarros, morreu de câncer de pulmão em
1992, aos 51 anos de idade.

6 -EXTRA ACTIVITY

6.1- Maioria dos alunos fumantes iniciou o vício antes dos 14:
FONTE: <http://www.adesf.org.br/noticia04.htm>

6.2- Ganho de causa para ex-fumante:
Em todo o mundo, inclusive no Brasil, o tabaco é a segunda droga mais consumida entre
os jovens, perdendo apenas para o álcool. Isto provavelmente se deve a forma como o
seu consumo foi historicamente inserido na sociedade.
Fatores que facilitam a obtenção do produto, o baixo custo, as atividades de promoção e
publicidade - associando o uso do tabaco à beleza, sucesso, liberdade, poder, inteligência
e outros atributos desejados especialmente pelos jovens -, criaram uma aura de aceitação
social e de imagem positiva do comportamento de fumar. O sucesso dessas estratégias é
percebido no fato de que 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de
idade
FONTE: : <http://www.inca.gov.br/tabagismo/atualidades/ver.asp?id=214>
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7- EXTRA ACTIVITY
- Read the text and answer the questions:

( Click on the link below)

1-What happens to a person´s body if he/she stops smoking right now?
2- According to the text, if a person stops smoking now… in 2 weeks, what will happen to
his/her body? What else do you think it will happen?

( Educador(a):
- Informações sobre o site b5media: “ b5media is a global new media network covering a wide variety of topics in
entertainment, technology, beauty, health, music, travel, sports, business and lifestyles.” Disponível em
http://www.b5media.com Acesso em 27.09.10)

<http://www.healthbolt.net/2006/07/19/what-happens-to-your-body-if-you-stopsmoking-right-now> Acesso em 27.09.10.

What Happens to Your body if you stop smoking Right
now? June 7, 2010 - by Liz Lewis
I think one of the main reasons it‟s so hard to quit smoking is because all the benefits of
quitting and
all the dangers of continuing seem very far away. Well, here‟s a little timeline about some of
the more immediate effects of quitting smoking and how that will affect your body RIGHT
NOW.
In 20 minutes your blood pressure will drop back down to normal.
In 8 hours the carbon monoxide (a toxic gas) levels in your blood stream will drop by half, and
oxygen levels will return to normal.
In 48 hours your chance of having a heart attack will have decreased. All nicotine will have
left your body. Your sense of taste and smell will return to a normal level.
In 72 hours your bronchial tubes will relax, and your energy levels will increase.
In 2 weeks your circulation will increase, and it will continue to improve for the next 10
weeks.
In three to nine months coughs, wheezing and breathing problems will dissipate as your lung
capacity improves by 10%.
In 1 year your risk of having a heart attack will have dropped by half.
In 5 years your risk of having a stroke returns to that of a non-smoker.
In 10 years your risk of lung cancer will have returned to that of a non-smoker.
In 15 years your risk of heart attack will have returned to that of a non-smoker.
So, you have more immediate things to look forward to if you quit now besides just freaking
out about not being able to smoke.
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8-EXTRA ACTIVITY
Leia sobre algumas conseqüências para os fumantes e também alguns benefícios para
quem para de fumar, no site:
<http://www.boliche.com.br/combate2.htm> Acesso em 27.09.10.

09-EXTRA ACTIVITY
Poderá ser utilizado textos sobre: „ second hand smoker” e discutir a questão do fumante
passivo.
09.1- Tabagismo Passivo, do Ministério da Saúde.
<http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=passivo&link=tabagismo.htm>
Acesso em 27.09.10.

09.2- Obrigada por não fumar.
<http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/revista-ch-2008/253/obrigado-por-nao-fumar>
Acesso em 27.09.10.

10-EXTRA ACTIVITY
Pesquisar sobre a legislação vigente em sua cidade e Estado sobre o Tabagismo.
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Referências:

As Consequências de Fumar Narguile. Reportagem da Rede Globo. Disponível
<http://www.youtube.com/watch?v=vWk5QSD6wvM > Acesso em 27.09.10
Barack Obama promises to quit smoking- Disponível em
<http://www.simpleenglishnews.com/25511obamasmoking.shtml> Acesso em 27.09.10
Chemicals found in a Tobacco Smoke. Disponível em:
< http://www.tobaccofreeutah.org/chemicals.htm > Utah Tobacco Prevention & Control
Program” Acesso em 27.09.10
Cigarettes Kill Test [if u smoke see this] Disponível em
<http://www.youtube.com/watch?v=b64zLs-0qPU> Acesso em 27.09.10
Contra a propaganda de cigarros. Disponível em: <http://casadogalo.com/contra-apropaganda-de-cigarro> Acesso em 27.09.10
Ganho de causa para ex-fumantes.
Disponível em <http://www.inca.gov.br/tabagismo/atualidades/ver.asp?id=214> Acesso
em 27.09.10
Maioria dos alunos fumantes iniciou o vício antes dos 14. Disponível em
<http://www.adesf.org.br/noticia04.htm> Acesso em 27.09.10
Ministério da Saúde. Multimídia Antitabagismo: cartões animados; protetores de tela;
charges, vídeos e imagens. Disponível em
<http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=multimidia&link=inicial.swf> Acesso
em 27.09.10
_________. Tabagismo Passivo. Disponível em
<http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=passivo&link=tabagismo.htm>
Acesso em 27.09.10
Não se deixe enganar. Disponível em:
<http://www.saude.sc.gov.br/cidadao/de_olho_na_saude/outros/fumo/Cigarro.htm >
Acesso em 27.09.10
Obrigada por não fumar. Disponível em < http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/revistach-2008/253/obrigado-por-nao-fumar > Acesso em 27.09.10
PARANÁ, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares de
Língua Estrangeira Moderna para os anos finais do Ensino Fundamental e para o
Ensino Médio. Curitiba-Paraná, 2008. Disponível em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/livro_e_diretrizes/diretr
izes/diretrizeslem72008.pdf> Acesso em 27.09.10
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Tassitani, C. Os Perigos do Narguile (Setembro/2008) . Disponível em <
<http://www.destaquesp.com/index.php/Saude/Prevencao/os-perigos-do-narguile.htm>
Acesso em 27.09.10
The Dangers of Smoking- Disponível em <
http://www.simpleenglishnews.com/archives/stories/the-dangers-of-smoking-531528 >
Acesso em 27.09.10
The Secret to stop Smoking‟. Disponível em:
<http://www.metacafe.com/watch/513087/the_secret_to_stop_smoking> > Acesso em
27.09.10
What Happens to Your body if you stop smoking Right now? Disponível em:
http://www.healthbolt.net/2006/07/19/what-happens-to-your-body-if-you-stop-smokingright-now/ Acesso em 27.09.10

The end
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