
HR4 – Dá um passo!   

Perguntas 

● Onde é que nasceste?  
● Como era quando eras pequeno/a?  
● Como era a tua família quando eras pequeno/a?  
● É diferente agora? 
● Como é o teu dia a dia agora?  
● Onde é que vives?  
● Onde é que vais à escola? 
● O que é que fazes de manhã? E à tarde? E à noite? 
● Que tipo de jogos gostas de jogar? Com quem é que jogas? 
● Qual é o tipo de trabalho dos teus pais? Quanto dinheiro eles ganham por mês? Tens um bom nível 

de vída? 
● O que é que fazes nas férias? Tens um animal de estimação? 
● O que é que te faz feliz? Do que é que tens medo? 

Lista de situações 

1. Tu e a tua família sempre tiveram dinheiro suficiente para satisfazer as vossas necessidades. 

2. Moras num lugar decente com telefone e televisão. 

3. Não te provocam ou excluem por teres uma aparência diferente ou uma deficiência. 

4. As pessoas com quem vives perguntam a tua opinião sobre as principais decisões que lhe dizem 

respeito. 

5. Andas numa boa escola e pertences a clubes extra-escolares e de desporto. 

6. Tens aulas  extra-escolares de música e de desenho. 

7. Tens medo de ser mandado parar pela policia. 

8. Vives com adultos que te amam e que defendem os teus interesses. 

9. Nunca te sentiste discriminado por causa das tuas origens ou das dos teus pais, do teu passado, da 

tua religião ou cultura. 

10. Tens check-ups médicos e dentários regulares, mesmo quando não estás doente. 

11. Tu e sua família vão de férias uma vez por ano. 

12. Podes convidar amigos para jantar ou dormir em tua casa. 

13. Quando fores mais velho, podes ir para a universidade ou escolher qualquer trabalho ou profissão 

que gostes. 

14. Não tens medo de ser provocado ou atacado na rua, na escola ou onde moras. 

15. Vês pessoas na TV ou em filmes que são e vivem como tu. 

16. Tu e a tua família costumam ir ao cinema, ao jardim zoológico, a um museu, ao campo ou a outros 

lugares divertidos, pelo menos uma vez por mês. 

17. Os teus pais, avós e até mesmo bisavós, nasceram neste país. 

18. Compras roupas e sapatos sempre que precisas. 

19. Tens tempo para jogar e amigos para brincar. 

20. Tens acesso a um computador e podes usar a Internet. 

21. Sentes-te apreciado e és incentivado a desenvolver todas as tuas habilidades. 

22. Achas que vais ter um futuro feliz quando cresceres. 

 



Papeis 

 

És uma mãe solteira desempregada. 
És o presidente de uma organização partidária de 

juventude política (cujo partido está no poder). 

És a filha do gerente do banco local. Estudas 

economia na universidade. 

És o filho de um imigrante chinês que dirige um 

negócio de fast food bem sucedido. 

És uma rapariga árabe muçulmana que vive com os 

pais que são pessoas muito religiosas. 

És a filha do embaixador americano no país onde 

estás a viver agora. 

És um soldado no exército, a cumprir o serviço 

militar obrigatório. 

És um jovem com deficiência que só se pode mover 

numa cadeira de rodas. 

És um reformado de uma fábrica que faz sapatos. És um sem abrigo com 27 anos. 

És um licenciado desempregado à procura do 

primeiro emprego. 

És o filho de 19 anos de um agricultor numa aldeia 

nas montanhas. 

Os teus pais divorciaram-se quando eras bebé. Agora tens 

doze anos. Moras com tua mãe e seu namorado. Nos fins 

de semana visitas o teu pai que tem uma nova esposa e 

dois filhos pequenos. 

És o filho do embaixador americano no teu país. Andas na 

escola internacional. 

You are very talented at mathematics, physics, languages 

and, in fact, most things. Your parents are university 

professors. 

És muito talentoso/a em matemática, física, línguas 

e, na verdade, a maioria das coisas. Os teus pais são 

professores universitários. 

Imigras-te para este país quando bebé. Agora tens dez 

anos. Muitos outros imigrantes vivem no teu bairro, onde 

o teu pai tem uma loja. 

Tens asma e faltas muito às aulas porque estás doente, 

principalmente no inverno. 

Tu e os teus pais vieram para este país à procura de 

segurança, fugindo da guerra no teu país natal em Africa. 

Não sabem quando poderão regressar. 

A tua măe morreu quando nasces-te. O teu pai casou-se 

novamente e tu moras com ele, com a tua madrasta e as 

suas duas filhas. Vocês são todos adolescentes. O teu pai 

é advogado. 

 


