
 

Quem é quem? 
 

 

 

 

 

 

O Pedro não gosta de conflitos, por isso, raramente discorda do que lhe 

dizem. Quando não gosta de alguma coisa que lhe dizem ou fazem, tem 

dificuldade em manifestar a sua opinião. Depois dessas situações em que não 

diz o que pensa, o Pedro fica com magoado e com raiva.  

 

O António não gosta que ninguém o contrarie. Quando acha que tem 

razão não descansa até que os outros concordem consigo, para isso é até capaz 

de enganar os outros. Por vezes fica irritado com pequenas coisas, e quando 

se zanga chega a ser mal-educado. Não se preocupa com o que os outros 

pensam, se eles não concordarem consigo, nem quer ouvi-los.  

 

 O André está habituado a dizer às pessoas quando não concorda com 

elas, e quando isso acontece explica-lhes porque não concorda, sem se sentir 

embaraçado ou zangado por isso. Quando precisa de ajuda para uma tarefa, 

pede ajuda sem problemas, e quando tem um problema ou uma zanga com 

alguém, vai ter com essa pessoa, tenta perceber como apareceu o problema e 

tenta resolvê-lo sem que haja brigas e discussões.  

 

Pedro 

António 

André 

-Material da Actividade 1 e 2- 



“Quem faz o quê” 

 

O ??? está na fila do supermercado 

e outra pessoa tenta passá-lo à 

frente. Ele fica furioso e vai discutir 

com a pessoa que tentou passá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ??? está cheio de trabalho e 

um amigo pede-lhe se ele o 

pode ajudar a estudar para um 

teste. Ele vai ajudar o amigo e 

deixa o seu trabalho por fazer. 

  

O ??? vai comprar um sumo de 

laranja, e o Sr. Vendedor não tem 

mas diz-lhe para levar um sumo de 

ananás. Mesmo sem gostar de 

ananás, ele compra o sumo. 

O ??? ia na rua quando sem 

querer alguém lhe dá um 

encontrão, e ele deixa cair as 

chaves. A pessoa pede-lhe 

desculpa, mas ele fica chateado 

e diz-lhe: “vê por onde andas!” 

   

O ??? prometeu que ficava em casa 

para estudar nesse dia. Um colega 

pede-lhe para irem ao cinema, mas 

ele diz-lhe que não pode, porque já 

tinha planeado estudar. 

 

 

 

 

 

O ??? tem um amigo que está 

sempre a falar mal de outro 

amigo seu. Ele não gosta que 

falem mal dos seus amigos, mas 

não lhe diz nada. 

   

O ??? não gosta de um colega da 

turma, por isso fala mal dele aos 

outros colegas, para que todos 

deixem de lhe falar. 

 

 

 

 

 

O ??? não concorda que o 

professor o tenha posto de 

castigo injustamente, por isso, 

fica chateado e começa a falar 

alto com o professor. 

   

O ??? acha injusto que os seus pais 

não o deixem estar mais tempo no 

computador, por isso, conversa com 

eles e tenta explicar-lhes o que 

pensa. 

 

 

 

 

 

 

O ??? tem um colega que acha 

muito chato. E num recreio esse 

colega foi ter com ele. Então ele 

disse a esse colega que não 

gostava e não concordava com 

algumas das suas atitudes. 

 

O ??? gosta muito de um colega da 

escola e queria conhecê-lo melhor. 

Por isso, foi ter com ele e tentou 

começar uma conversa. 

 

 

 

 

 

 

O ??? tem um amigo que lhe 

pede sempre para ele lhe fazer 

os trabalhos de casa. Ele não 

gosta, mas faz os trabalhos ao 

amigo porque não quer que se 

zanguem. 

 

 

Cartões problema   


