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IC13 Cidadania e Media 

Dramatização 

Descrição da situação: 

O André tem 15 anos e é muito bom atleta. Pratica atletismo e ganhou muitos primeiros 

prémios em corridas de velocidade. O André é órfão e vive numa instituição. Frequenta a 

escola local, perto do orfanato. Este ano, foi convidado para participar numa prova 

prestigiante no estrangeiro, mas não tem dinheiro para as despesas. A escola e o orfanato não 

conseguem dar-lhe apoio financeiro. O André precisa urgentemente de equipamento, pitões e 

outros materiais, para poder continuar a treinar e a competir. Tem o apoio dos professores, 

que estão convictos de que ele tem um talento para o atletismo que deverá ser desenvolvido. 

Os colegas de turma do André querem ajudá-lo e decidiram pedir ajuda aos media, para que a 

campanha que estão a fazer tenha uma maior cobertura e consigam angariar o dinheiro mais 

rapidamente. 

Papéis: 

1. André – 15 anos, velocista 

2. Colegas de turma do André 

3. Amigos do André que vivem no orfanato 

4. Professores do André 

5. Diretor do orfanato 

6. Jornalistas – repórteres do canal local de TV 

Tarefas: 

 Atribuir os papéis de modo a que todos possam participar. Alguns participantes podem 

fazer de observadores e dar opiniões e comentários no fim do jogo. 

 Faz a divisão em grupos pequenos, em função do papel que escolheste. Pensa no que 

farias para angariar dinheiro rapidamente para o André. 

 Pensa nas formas como podes contatar os meios de comunicação social – escolhe os 

tipos de meios de comunicação mais adequados; escreve uma mensagem curta com a 

descrição da tua ideia. 

 Imagina que os repórteres estão na tua escola para fazerem a cobertura do André e da 

tua ideia. 
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Que perguntas farias? 

Quem iria ser entrevistado pelos repórteres? 


