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FICHA DE ACTIVIDADE III 

 
 

CONTEÚDO /TEMA: Conhecimento das taxas e tendências de maternidade e 

da paternidade na adolescência e compreensão do respectivo significado / 

Causas da gravidez na adolescência. 

Actividade: Role-Play – Saber dizer “Não”. 

Objectivos: 

 Identificar o estilo assertivo como adequado no relacionamento com o 

outro, reflectindo sobre a sua conduta e antecipando consequências.  

 Discute de forma aberta valores e experiências de vida relacionadas 

com a sexualidade. 

Material: Ficha de trabalho e material de escrita Tempo: 45’ 

Destinatários: Alunos do 8º Ano. 

Procedimentos: 

 Contextualização da actividade e o âmbito em que esta será realizada; 

 Distribuição de uma ficha de trabalho com um texto que os alunos 

devem ler individualmente e reflectir sobre as estratégias de recusa a 

utilizar pela Maria perante a insistência de Sérgio. 

 Em seguida, duas alunas desempenharão o papel de Maria e Joana, 

respectivamente, simulando a conversa entre estas, na qual serão 

definidas estratégias para dizer “Não” às pretensões do Sérgio. 

 Posteriormente, será simulada a conversa entre a Maria e o Sérgio, 
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papel desempenhado por um alunos, na qual a Maria tentará aplicar as 

estratégias de recusa estabelecidas com a Joana. 

 Após o desempenho de cada papel, o grupo-turma procederá ao 

debate, opinando sobre as estratégias de recusa seguidas pela Maria 

perante as pressões de Sérgio e a atitude deste. 

 Discutir outras sugestões de estratégias de recusa perante situações 

destas. 

 Fazer o registo das conclusões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proposta elaborada por:  

Adolfina Sequeira, Aldina Marques, Manuel Barreiro e Teresa Assunção - TURMA P 

 


