
                                                                                                                
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
1ª Situação:  Os colegas da turma convidam um amigo a faltar às aulas para ir ao 
shopping. 
 
 
2ª Situação:  Um grupo de amigos convida um amigo/a para uma festa «onde vai 
toda a gente», na véspera de um teste.

 

3ª Situação:  Um dos alunos está muito zangado porque 
professora que ele tinha copiado no teste e por isso tinha 

 

4ª Situação:  O João teve negativa no último teste de Matemática e necessita da 
nota para passar. Fala então com o seu colega barra à disciplina
poder copiar por ele. 

 

 

 

Findo o(s) Role Play, iniciar um 
pontos de análise relativos aos sentimentos e às decisões.

 

- Como se sentiram as personagens que 
- O que pode significar um Sim
- Foi difícil «dizer sim ou não»? Porquê?
- Que efeitos pensa que produziu na pessoa que recebeu a resposta?
- Que repercussões poderá ter, no grupo de amigos tal decisão?
- Estas situações têm algo de real ou são pura fantasia?
- Concordam todos com as decisões das personagens? Que fariam naquela 
situação? 
 

 
CONTEÚDO: Diversidade e Respeito
 
Sub tema: Eu e os Outros – Assertividade
 

 
                                                                         Educação Sexual em Meio Escolar

Os colegas da turma convidam um amigo a faltar às aulas para ir ao 

m grupo de amigos convida um amigo/a para uma festa «onde vai 
véspera de um teste. 

Um dos alunos está muito zangado porque o seu colega disse à 
professora que ele tinha copiado no teste e por isso tinha tido boa nota

O João teve negativa no último teste de Matemática e necessita da 
ssar. Fala então com o seu colega barra à disciplina 

, iniciar um debate orientado , tendo em conta estes ou outros 
pontos de análise relativos aos sentimentos e às decisões. 

sentiram as personagens que receberam um «Não»? 
O que pode significar um Sim e um Não? 

oi difícil «dizer sim ou não»? Porquê? 
Que efeitos pensa que produziu na pessoa que recebeu a resposta?

poderá ter, no grupo de amigos tal decisão? 
Estas situações têm algo de real ou são pura fantasia? 

s com as decisões das personagens? Que fariam naquela 

Diversidade e Respeito  - 2º CICLO 

Assertividade  

 

Actividade: 
que promovam o desafio de 
receber um Não e dar e receber 
um Sim ”
 

Sexual em Meio Escolar                                                                                                                              

Os colegas da turma convidam um amigo a faltar às aulas para ir ao 

m grupo de amigos convida um amigo/a para uma festa «onde vai 

o seu colega disse à 
tido boa nota. 

O João teve negativa no último teste de Matemática e necessita da 
 sobre a ideia de 

, tendo em conta estes ou outros 

 

Que efeitos pensa que produziu na pessoa que recebeu a resposta? 
 

s com as decisões das personagens? Que fariam naquela 

 
Actividade: Role Play ”Situações 
que promovam o desafio de Dar e 
receber um Não e dar e receber 

”  


