
                                                                                                                
 

 
 

 

 
Assinala com uma cruz no quadrado a tua 
 

SE O(A) MEU MELHOR AMIGO
 

O MEU AMIGO PEDE

“ Um aluno do 6º Ano fez queixa de mim e eu quero dar

lhe ao sair da escola, dás-me apoio?” 

 

“Eu e o Serafim costumamos ir para trás do pavilhão fumar, queres vir?”

 

“ Vou dizer à minha mãe que vou estudar para a tua casa e tu dizes que vais 

estudar comigo e vamos para o shopping.”

 

“ Vamos para minha casa ver filmes pornográficos que o meu pai tem 

escondidos.” 

 

“Deves ter relações sexuais com o teu namorado

 

“Anda comigo ao bar. Tu distrais a funcionária para eu poder tirar um pão, que 

tenho fome e esqueci-me do cartão.”

 

“Esqueci-me de fazer o trabalho de casa de Inglês, deixa

 

“Senta-te à minha frente no teste de Matemática para eu ver as tuas respostas.”

 

“ O António anda sempre com dinheiro

por semana.” 

 

“Vamos arrancar algumas flores do jardim do meu vizinho para oferecer à nossa 

professora de Língua Portuguesa.”

 

“Empresta-me a tua camisola de marca que compraste ontem.”
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no quadrado a tua resposta. 
MEU MELHOR AMIGO(A) ME PEDIR O SEGUINTE, EU DIGO …

 
O MEU AMIGO PEDE-ME 

“ Um aluno do 6º Ano fez queixa de mim e eu quero dar-lhe uma lição batendo

me apoio?”  

“Eu e o Serafim costumamos ir para trás do pavilhão fumar, queres vir?” 

“ Vou dizer à minha mãe que vou estudar para a tua casa e tu dizes que vais 

estudar comigo e vamos para o shopping.” 

Vamos para minha casa ver filmes pornográficos que o meu pai tem 

“Deves ter relações sexuais com o teu namorado, como todas já fazem.” 

Anda comigo ao bar. Tu distrais a funcionária para eu poder tirar um pão, que 

me do cartão.” 

me de fazer o trabalho de casa de Inglês, deixa-me copiar pelo teu.”

teste de Matemática para eu ver as tuas respostas.”

“ O António anda sempre com dinheiro, vamos ameaçá-lo para nos dar 2 euros 

“Vamos arrancar algumas flores do jardim do meu vizinho para oferecer à nossa 

Portuguesa.” 

me a tua camisola de marca que compraste ontem.” 

Diversidade e Respeito  - 2º CICLO 
Assertividade  

 

Actividade: 
meu melhor amigo”
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ME PEDIR O SEGUINTE, EU DIGO … 

NÃO SIM 

lhe uma lição batendo-
  

  

“ Vou dizer à minha mãe que vou estudar para a tua casa e tu dizes que vais   

  

  

Anda comigo ao bar. Tu distrais a funcionária para eu poder tirar um pão, que   

me copiar pelo teu.”   

teste de Matemática para eu ver as tuas respostas.”   

lo para nos dar 2 euros   

“Vamos arrancar algumas flores do jardim do meu vizinho para oferecer à nossa   

  

 
Actividade: Questionário “ Eu e o 
meu melhor amigo”  


