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O fumo ambiental do 
tabaco é o fumo libertado 

para a atmosfera pela 
ponta acesa do cigarro.

É muito 
perigoso!

1. O que é o fumo 
ambiental do tabaco?



“ Os cientistas sabem que o 
fumo ambiental do tabaco 
esconde muitos perigos! “
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1. O que é o fumo 
ambiental do tabaco?



O fumo ambiental do 
tabaco nem sempre se vê, 
mas tem muitos perigos

escondidos!

Quando alguém fuma perto de ti, 
o fumo fica no ar e tu também

respiras esse fumo.

2. Perigos da exposição 
ao fumo ambiental 

do tabaco



Quando se fuma dentro de edifícios, dentro 
de casa ou do carro o fumo fica muitas horas 
no ar e não sai facilmente mesmo quando se 

abrem as janelas.

2. Perigos da exposição 
ao fumo ambiental 

do tabaco



Quando alguém fuma, os quimícos do fumo
do tabaco ficam na tua roupa, no teu

cabelo e nos teus brinquedos.

Os animais também sofrem
com o fumo do tabaco!

As substâncias perigosas
ficam agarradas ao pelo dos 

animais. 

2. Perigos da exposição 
ao fumo ambiental 

do tabaco



“O fumo do tabaco provoca
doenças nas crianças“3. Consequências da exposição ao 

fumo ambiental do tabaco nas crianças

Comichão nos olhos e no nariz 

Tosse e vontade de 
espirrar

Dor nos ouvidos (otites) e 
infeções respiratórias

Menos energia para estudar e brincar

Falta de ar e crises de asma



“O fumo do tabaco provoca
doenças nas pessoas

adultas“

Agrava as doenças do coração

Comichão nos olhos e no nariz 

Cancro do pulmão

Faz mal durante a 
gravidez

Tosse e falta de ar em pessoas 
com asma

4. Consequências da exposição ao 
fumo ambiental do tabaco nas 

pessoas adultas



1. Afasta-te do fumo do tabaco.

2.
Fala com os teus pais e familiares sobre os

perigos do fumo do tabaco. 

Explica porque nunca devem fumar no carro e em casa.

(O fumo fica muitas horas no ar, não saindo facilmente quando se abrem

as janelas, e fica preso nas roupas, brinquedos e outros objetos). 

Explica porque devem deixar de fumar.
(Ficam com os dentes mais brancos, a pele mais bonita, menos rugas e 

vão ter mais energia e saúde para brincarem contigo).

3.

4.

5. Como te podes   
proteger do fumo 

ambiental do tabaco? 



1. Escreve 2 frases sobre os perigos do fumo ambiental do tabaco:

a) _________________________________________ 

b) _________________________________________

PARTILHA COM OS TEUS COLEGAS E EM TUA CASA!

Vamos ao
primeiro desafio!

Preparado/a?



2. Explica-nos como te podes proteger do fumo do tabaco

e viver num ambiente saudável.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Vamos ao
segundo desafio!

Preparado/a?



Todos juntos podemos

construir um ambiente mais

saudável e livre de fumo!

Obrigado pela tua participação!

Esperamos que 

tenhas gostado!

Podemos contar contigo

para futuros desafios? 
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