
 
 
 
 

 

- Material da Atividade 7 - 

Cartões Problema 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descobres que um colega da 

escola tem andado a falar mal de ti 

aos teus colegas de turma. Vais ter 

com ele e pedir-lhe… 

2. Tens de fazer um trabalho de 

grupo com um colega que está 

sempre a gozar contigo. Para que 

o trabalho corra bem, o que vais 

pedir-lhe…  
4. O teu melhor amigo pede-te por 

favor, para dizeres aos pais dele 

que ele esteve contigo durante a 

tarde, mas isso é mentira. 

5. Queres ir ao aniversário de um 

amigo teu, mas os teus pais 

combinaram sair nesse dia e tu 

devias ir com eles. Pedes-lhes… 

6. O teu melhor amigo está com 

dificuldades no trabalho de casa e 

pede-te ajuda, mas tu tens um 

teste no dia seguinte.  

3. Um professor pede-te ajuda no 

final das aulas para arrumar a sala 

de aula. Mas tu tens de estar em 

casa mais cedo. 

7. Vais a uma loja e não chegas a 

uma prateleira. Aparece um 

empregado, mas está a ajudar outra 

pessoa. Pedes-lhe… 

9. Estás a fazer compras e uma 

senhora pede-te que a ajudes a 

procurar um artigo. Tu ajudas, e 

ambos encontram o que procuram. 

A senhora pede-te que a ajudes a 

procurar outras coisas, e tu tens 

pressa. 10. Vais sair de casa atrasado(a) 

para a escola e aparece um vizinho 

cheio de sacos a pedir-te ajuda para 

carrega-los.  

8. Vais a caminho de casa depois 

da escola e começa a chover 

muito e não tens chapéu. Um 

colega que por vezes é antipático 

contigo tem dois chapéus.   

Pedes-lhe? 

11. Na aula passada um colega teu 

que está sempre a brigar com toda 

a gente pediu-te o livro 

emprestado e não o devolveu. 

Agora precisas dele, por isso 

pedes-lhe? 

12. Perdes-te o telemóvel num 

centro comercial e não consegues 

encontrá-lo. Precisas de ajuda. 

Pedes ajuda… 



 
 
 
 

 

- Material da Atividade 7 - 

“Cartões Pista” 

 

Gostaria que… 

 

Não… 

 

Pode(s)… 

 

Teria gosto em… 

 

É possível… 

 

Não posso… 

 

Preciso de… 

 

Por favor… 

 

Compreendo, mas… 

 

Será que… 

 

Lamento mas… 

EX.: Esqueceste-te do 

dinheiro para a senha do 

almoço em casa, pedes… 

EX.: Peço ao meu colega do 

lado: Será que…podes 

emprestar-me uma caneta? 


