
 
                                                                                                                Educação Sexual em Meio Escolar                      

 

 
 

 
 
 

 
A seguir é-te apresentado um grupo de jovens. Escolhe quatro deles para formar o 
teu grupo. Depois, terás de explicar os motivos que te levaram a escolher esses 
jovens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDO: Diversidade e Respeito - 2º CICLO
 
Subtema: Eu e os Outros – Relações de Amizade 
 

 
 

Actividade: Escolher Amigos 
 

Ricardo 
É muito divertido e está sempre muito alegre, 
embora os estudos não lhe corram nada 
bem. Gosta de sair com os amigos e também 
gosta de ver televisão. 

Rita 
Sabe que é muito esperta. Gosta de ser 
sempre a primeira em tudo e não sabe 
perder, é muito atrevida e gosta de 
experimentar sensações novas. Diz que os 
outros são uns medricas. 

Ema 
É tanto uma boa amiga como um bom 
amigo. Gosta de alpinismo e de futebol. A 
roupa feminina não lhe agrada porque a 
considera incómoda. É muito activa e 
empenhada nos estudos. 

Omar 
É uma pessoa muito solitária. Pensa que 
ninguém quer ser amigo dele. Veio de 
Marrocos e tem uns hábitos muitos diferentes 
dos nossos. Nos seus tempos livres, 
colabora com organizações de ajuda ao 
Terceiro Mundo, porque pensa que devemos 
ser solidários uns com os outros. 

José 
Gosta muito de cavalos e tem alguns, 
embora não seja de famílias ricas. Tem 
muitas dificuldades com os estudos e tem 
vontade de deixar a escola para ir trabalhar 
com o pai, que tem um lugar no mercado. 
Aquilo que mais gosta é de cantar e de 
dançar. Parece que é feliz. 

Rosa 
É um pouco tímida, mas ajuda sempre os 
outros. Os seus colegas dizem que é muito 
inteligente. É responsável perante os 
problemas, tanto seus como dos seus 
colegas. Gosta de temas de ecologia e de 
música, tanto clássica como actual. 

João 
Tem uma família com muito dinheiro e veste 
sempre roupa de marca. Escolhe os seus 
amigos e estes Têm que aceitar o que ele diz. É 
alto, ruivo e parece um artista de cinema.

Alin-Chi 
É uma rapariga que acaba de chegar da China. 
Não conhece os nossos costumes, mas tem 
muita vontade de fazer amigos. É muito 
educada com todas as pessoas. Além disso, 
esforça-se muito e é boa estudante. Gosta de 
música e de pintura 

Sara 
É muito presunçosa e gosta muito que 
estejam dependentes dela. Quer ser sempre 
protagonista porque gosta de “fazer teatro”. 
Não se esforça muito com os seus amigos. 
Pensa que estes é que devem cuidar dela. 

Paulo 
Quer ser o mais forte de todos. Usa o cabelo 
muito curto. Detesta os deveres da escola e 
diz que prefere o futebol porque quer ser um 
grande jogador. Tem o hábito de bater nos 
que são mais pequenos do que ele. 

Clara 
É boa estudante e arranja sempre amigos. 
É muito activa e gosta de música 
moderna. Pensa que já é grande e não 
quer ter amigas mais jovens. Adora 
dançar e patinar. 

Luís 
É alto e magro. É muito alegre, embora um 
pouco introvertido. Tem muita força, embora 
não pareça, e ganha sempre as corridas na 
escola. Estuda apenas o suficiente para não 
ter problemas em casa. Parece um bom 
rapaz. 


