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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Este material reflete 

apenas a opinião do autor, e a Comissão não é responsável por qualquer uso que 

possa ser feito das informações nele contidas. 
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1. Recolha de materiais, orientações para professores e 

vídeos para alunos 
 

Tendo em conta os meios audiovisuais mais populares entre jovens e professores nos dias 

de hoje, reunimos algumas ideias e materiais que considerámos importantes para aumentar 

a consciencialização acerca deste tema.  

 

1. Técnica do desenho 

 

Esta técnica utiliza desenhos e esquemas para explicar de forma simples um facto, 

informação ou história de uma ou mais pessoas. 

Vantagens: é simples, rápido e visual. 

Desvantagens: espetador mais sobrecarregado de informação visual, não envolve a 

componente emocional das experiências pessoais. 

 
Imagem 1. Técnica do desenho exemplo. https://www.youtube.com/watch?v=KU_TpiJ-x7o&t=18s  

 

2. Estilo Youtuber  

 

Este tipo de vídeo permite-nos alcançar mais visualizações e ser mais informativo num curto 

período de tempo. Consiste em ter um personagem carismático e envolvê-lo numa causa – 

no nosso caso, o autismo e a prevenção do insucesso escolar – de forma a alcançar muitas 

pessoas através do canal de Youtube e dos seus seguidores. 

Vantagens: boa difusão em países que partilham a mesma língua. 

Desvantagens: é difícil encontrar uma pessoa famosa/conhecida a nível europeu, contactá-

la e ter a sua colaboração. No entanto, o objetivo de cocriação com pessoas com autismo 

não seria cumprido.  

 

 
Imagem 2. Estilo Youtuber: the trip of a fake new  https://www.youtube.com/watch?v=hlZ71gVXMvE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KU_TpiJ-x7o&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=hlZ71gVXMvE
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3. Vídeos interativos

Vídeos que permitem que o espetador tome decisões e se comprometa com uma 

atitude/comportamento baseado num problema social. Por exemplo, como reagiria se o seu 

aluno com autismo piorasse o seu desempenho académico de forma significativa? Como 

reagiria se ele deixasse de ir às aulas? 

Vantagens: aumentam a consciencialização a partir de uma atitude individual e contribuem 

para um maior envolvimento do espetador. Por este motivo, tornam-se mais memoráveis e 

marcantes do que outros tipos de vídeos. 

Desvantagens: são menos populares e a sua realização técnica é mais complexa. 

Imagem 3. Vídeo interativo: Neurology about fear  https://ncase.me/neurons/interactive.html 

4. Efeitos visuais – da vida real aos vídeos de animação

Vídeos que utilizam filtros que tornam personagens reais em desenhos animados. 

Vantagens: são inovadores, protegem a privacidade dos participantes e permitem a partilha 

de experiências reais na primeira pessoa. São muito populares nas redes sociais mais 

utilizadas pelos jovens. 

Desvantagens: são menos realistas, podem depender das tendências/modas das redes 

sociais, e como tal, serem algo que não prevalece no tempo.  

Imagem 4. Da vida real à animação: waking life film  

https://www.youtube.com/watch?v=JfDONNFZgdU&list=PLIQMwDEGmng9uPuu25xpkLzlW0rBPyoM9&index=2 

https://ncase.me/neurons/interactive.html
https://www.youtube.com/watch?v=JfDONNFZgdU&list=PLIQMwDEGmng9uPuu25xpkLzlW0rBPyoM9&index=2
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2. Rascunho do guia do professor e vídeos dos alunos

Justificação 

Utilizámos o modelo de cocriação com pessoas com autismo do Programa APITEA 

Autismo Burgos. A partir das experiências, conhecimentos e preferências dos 

adolescentes com autismo foram selecionados três temas principais. Na sua opinião, estes 

temas representam as suas principais dificuldades ao longo do seu percurso educativo e 

são os mais relevantes para a prevenção do absentismo escolar: ansiedade, bullying e falta 

de estrutura.  

Em colaboração com os investigadores e associações parceiras do projeto 

IPA2, desenvolveram um guião, selecionaram as partes mais significativas de várias 

horas de gravação e fizeram a gravação final. 

Objetivos dos materiais didáticos 

Os vídeos têm como objetivo sensibilizar alunos e professores e são acompanhados 

de orientações educativas que envolvem dinâmicas de role-playing. O objetivo é 

estimular a empatia e a aprendizagem através da experiência de outros alunos e de 

professores relativamente às vivências dos alunos com autismo. 

Quando nos deparamos com a coexistência da diferença, é importante parar e 

refletir cuidadosamente sobre as nossas escolhas. Além disso, devemos pensar na forma 

como as nossas decisões podem afetar outras pessoas, outras comunidades e a sociedade 

em geral. A empatia permite-nos discernir entre o que é certo e errado no âmbito das 

nossas ações e das suas consequências.  

Vídeos dos professores: Principais questões e reflexões 

Abaixo apresentamos uma breve descrição dos vídeos didáticos do projeto IPA2, os 

links para a versão em inglês e as questões a serem colocadas antes e depois da 

visualização dos vídeos, de modo a partilhar uma reflexão global com os alunos. Cada 

vídeo deverá ser projetado para que possa ser discutido. Cada unidade inclui dinâmicas de 

role-playing que se encontram em anexo neste guia e que constituem atividades a realizar 

em sala de aula. O professor deve dividir a turma em grupos de 4 a 5 elementos e distribuir 

as personagens pelos grupos, para que decidam como agir e reflitam sobre como nos 

podemos sentir quando a 
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ansiedade, a inconsistência ou o bullying nos afetam a nós ou aos nossos amigos. 

 

O link de acesso ao canal de youtube é o seguinte: 

https://www.youtube.com/channel/UCR0oY98hJeXhWhbiYPdHLEA 

 

Video 1. BULLYING 
 

Este vídeo fala sobre as experiências de bullying no autismo. A aceitação social é um fator 

importante para prevenir o insucesso e o abandono escolar. Este vídeo mostra os 

testemunhos de adolescentes com autismo e a sua necessidade de se sentirem apoiados 

pelos professores, que consideram como o último recurso para se defenderem. 

 

Gravação A 

Sabias que o insucesso escolar pode ser influenciado por fatores como a inclusão na turma? 

Como tratamos os outros, se os apoiamos e realçamos as suas virtudes ou se nos rimos 

deles, irá condicionar a sua continuidade na turma. 

Muitas pessoas com autismo evitam ir às aulas devido a problemas com os seus colegas de 

turma. 

Tu decides que tipo de colega queres ser. 

 

Gravação B 

Que mudanças podemos fazer para compreender as diferenças e ajudar colegas com 

autismo a sentirem-se verdadeiramente incluídos na escola e/ou faculdade? 

Podemos nós, professores, mudar a forma como avaliamos problemas académicos e as 

ausências/faltas dos alunos? 

O que podemos fazer para ajudar? 

 

 

Vídeo 2. FALTA DE ESTRUTURA 

 

A falta de estrutura, de rotina e a imprevisibilidade são uma grande fonte de ansiedade para 

os alunos com autismo, que neste vídeo partilham experiências e propõem soluções aos 

professores para melhorar a sua acessibilidade. 

 

Gravação A 

Sabia que o insucesso escolar pode ser influenciado por fatores como a falta de estrutura ou 

de uma correta e orientada antecipação dos exames e trabalhos? 

Muitas pessoas com autismo não entregam os testes/exames ou entregam-nos com 

respostas em branco porque, frequentemente, a nossa linguagem não é concreta o suficiente. 

 

Gravação B 

Como podemos fazer mudanças no contexto académico de modo a torná-lo mais previsível 

para os alunos com autismo? 

Podemos nós, professores, mudar a forma como estruturamos e avaliamos estes alunos? 

O que pode fazer para contribuir para esta mudança? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCR0oY98hJeXhWhbiYPdHLEA
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VIDEO 3. ANSIEDADE 

Neste vídeo, jovens com autismo falam sobre como a sobrecarga sensorial e os momentos 

de avaliação podem ser difíceis para eles. Realçam também o papel ativo que os professores 

e os elementos da equipa multidisciplinar devem assumir para tornar o ambiente escolar mais 

agradável e adaptado às necessidades das pessoas com autismo. 

 

Gravação A 

Sabia que o insucesso escolar pode ser influenciado por fatores como o excesso de 

estímulos, de ruídos, de mudanças na rotina ou no contexto? 

Muitas pessoas com autismo sentem-se ansiosas em contextos em que existe muito barulho 

(por exemplo, de cadeiras a serem arrastadas, de campainhas a tocarem muito alto, etc.) ou 

onde as regras não são estabelecidas de forma consistente. 

 

Gravação B 

Que mudanças podemos fazer para ajudar os alunos com autismo a reduzir os seus níveis 

de ansiedade? 

Podem os professores fazer adaptações na sala de aula para que haja menos ruído e menos 

contato físico? 

O que pode fazer para ajudar? 

 
 

Vídeos dos alunos. Actividades 
 

 Actividade 1. ANSIEDADE 

 Actividade 2. BULLYING 

 Actividade 3. FALTA DE ESTRUTURA 
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ACTIVIDADE 1:
ANSIEDADE

Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

DURAÇÃO

45 minutos

MÃOS AO AR, ISTO É UM
ASSALTO

ElO Banco Nacional foi assaltado. Dois homens encapuzados
entraram no edifício e bloquearam as portas. 
Apontaram uma arma a um dos caixas e um dos seus colegas activou
o alarme de roubo. Então os assaltantes começaram a apontar a
arma a todas as pessoas presentes, amarraram as mãos e sentaram-
se no chão.
Na ponta de uma arma, encontraram o gerente do banco e forçaram-
na a abrir o cofre, e nesse momento.... "toque, toque" o telefone
toca. A polícia quer entrar em contacto com os assaltantes. "Será
que querem negociar? É um "nobrainer". Assim, um dos ladrões
activa uma bomba com um temporizador que indica uma contagem
decrescente. A contagem decrescente é 23:59:51.

Divida a classe em 5 grupos, e dê a cada grupo uma das personagens.
Terão de ler como é cada personagem, escolher alguém do grupo
para interpretar a personagem e responder às perguntas dadas. 

O objectivo é obter uma noção de como cada pessoa se pode sentir e
que estratégias pode utilizar para gerir a situação. 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor -
www.DeepL.com/Translator

Descripción
MATERIAIS
Anexo I
Papel 
Canetas
esferográficas

OS OBJECTIVOS

- Colocar-nos no lugar de uma pessoa
que se sente ansiosa pela mudança
ou sob pressão.
- Identificar os sintomas de
ansiedade.
- Aprender as ferramentas para gerir o
stress.



GERENTE DO BANCO
Trabalha no mesmo banco há 18 anos, e este é o terceiro roubo de reféns
com que teve de lidar na sua vida. Sabe que nos tempos anteriores não
houve mortes, e vai tentar fazer o mesmo desta vez. Ao longo dos anos,
frequentou muitos cursos para aprender a manter a calma e lembra-se
das frases que lhe disseram que era melhor não dizer.

As pessoas com ASD sentem-se
frequentemente ansiosas. Isto
pode acontecer porque as
situações são novas e não
sabem como reagir, não sabem
o que se espera delas e têm
muitas vezes medo de que algo
de mau aconteça.
Por vezes aprenderam
estratégias para agir, mas têm
vergonha de as pôr em prática
porque outros podem rir-se
delas. 
Outras pessoas não têm tais
ferramentas porque ainda não
as encontraram ou adquiriram,
pois nunca estiveram numa
situação que lhes cause tanto
stress.
Querem pedir ajuda, mas
alguns fazem-no de formas
socialmente inaceitáveis
(gritar, fugir, ficar calados,
bater-se, chorar...).

Traduzido com a versão
gratuita do tradutor -
www.DeepL.com/Translator

NOVATO
É o teu segundo dia de trabalho, porquê tu? Porquê tu? O que fizeste?
Consegues distinguir da tua cara que és o novo homem? Por que foram
directamente para ti? Está prestes a desmaiar, não sabe o que fazer, o
seu coração está acelerado, a sua boca está seca... a única coisa que lhe
ocorre é esconder-se debaixo da mesa (como se a mesa fosse à prova de
bala e à prova de bombas...). Não sabe o que fazer, ninguém o tinha
preparado para isto.

ASSALTANTES
Pensou que o botão de alarme não funcionaria porque tinha cortado a
corrente, mas algo correu mal. Está tudo bem, sabe que tem na sua mão
vários reféns com quem poderá negociar a sua saída, e também uma
bomba que pode destruir tudo, mesmo o ouro que quer roubar. E se tudo
não correr como esperava?

CLIENTE
Vai chegar atrasado ao trabalho, porque decidiu ir nesse dia? Poderia ter
ido em qualquer outro dia. Tudo de mau lhe acontece. Vai morrer e, além
disso, não se despediu das pessoas que ama. Eles levaram o seu
telemóvel. Apetece-te gritar, não queres morrer, mas já viste isto em
muitos filmes e na vida real parece que não vai acabar da mesma
maneira. A polícia não se importa. O que é suposto eu fazer?

ARTIFICIERO
Já passou muito tempo desde que foi chamado para desactivar uma
bomba deste tamanho, foi-lhe mostrado um vídeo do que os ladrões
enviaram e a carga explosiva é enorme. O que pretendem eles fazer
explodir o bloco inteiro? Sabe o que está qualificado para fazer, sabe que
o pode fazer, mas tem dúvidas na sua cabeça porque parece diferente do
que tem feito até agora. As bombas estão a ficar cada vez mais
sofisticadas. 

- O que se espera de si?
- Como reagiria?
- Como se sentiria?
- Que pensamentos lhe viriam à
cabeça? (positivo e negativo)
- Como se poderia tentar acalmar?
- Pensa que tem alguma estratégia
para o ajudar nesta situação?



I P A  2  -  U M  G U I A  D O  P R O F E S S O R  P A R A  A  S E N S I B I L I Z A Ç Ã O

ATIVIDADE 2:
BULLYING

Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

DURAÇÃO

45 minutos

JUNTAR AS PEÇAS
Na turma, os alunos estão a espalhar rumores sobre a orientação
sexual da colega Sheila. As suas amigas, ao ouvi-los, sentem cada vez
mais receios e têm cada vez mais dúvidas. Receiam que comecem a
gozar com elas e a considerá-las lésbicas e, por isso, começam a
afastar-se. Para se justificarem, disseram que a Sheila cheira mal,
que é mandona e que tem alguns problemas em casa. Este último até
é verdade, mas a Sheila desabafou sobre isto com as amigas, em
confidência, procurando o seu apoio e compreensão num momento
em que partilhavam segredos entre si. 

Alguns alunos que ainda têm algumas dúvidas em relação à sua
própria orientação sexual sentem-se envergonhados. Como
percebem que isso pode ser um motivo para os outros gozarem com
eles, reagem comportando-se de forma mais radical.

Divida a turma em 5 grupos e atribua a cada grupo uma das
personagens. Terão de ler a descrição de cada personagem, escolher
alguém do grupo para a interpretar e responder às perguntas
indicadas.

O objetivo é compreender e debater como cada pessoa se sente e
como reage, e que estratégias podem ser utilizadas para gerir a
situação.
 sexuana y qué estrategias puede usar para gestionar la situación. 

DESCRIÇÃO

MATERIALES

Anexo I
Papel 
Canetas esferográficas

OBJECTIVOS

- Ganhar perspectiva sobre a
importância de não ser espectadores
e tomar uma posição em apoio das
vítimas.
- Aumentar a consciência dos danos
que as diferentes formas de violência
podem causar.
- Empatizar com a vítima.



DIRETORA DA ESCOLA
Trabalha neste estabelecimento de ensino há 20 anos. Anteriormente, já surgiram
outras situações igualmente tensas e preocupantes, mas é a primeira vez que os
rumores vão para além do horário escolar. Teve conhecimento desta situação
porque uma das alunas lhe enviou capturas de ecrã de conversas entre os colegas.
Neste momento não sabe como agir... A aluna que lhe contou acerca desta
situação está assustada e pede-lhe para manter segredo. Percebe que os rumores
estão a aumentar, tal como as críticas à aluna. Surgem cada vez mais preconceitos
e atitudes incorretas entre os alunos.

 As pessoas com autismo são
normalmente mais vulneráveis
a sofrer de exclusão social,
bullying e a ser alvo de
rumores. Isto pode dever-se à
sua forma de agir e reagir e ao
facto de serem percecionadas
como diferentes. O grupo
identifica facilmente estas
particularidades e, em muitas
ocasiões, não apoia, não inclui
e não compreende, expondo as
suas vulnerabilidades.
As situações de bullying, as
provocações, rejeições, piadas,
boatos e/ou a exclusão social
constituem fatores que podem
aumentar os níveis de stress
sentidos pelas pessoas com
autismo. Isto deve-se ao facto
de sentirem mais dificuldades
em pedir ajuda, em identificar
o que está a acontecer e em
reagir em conformidade. As
pessoas que sofrem de bullying
podem, a longo prazo, sentir
consequências na sua saúde,
incluindo problemas de sono,
de ansiedade, depressão e uma
maior vulnerabilidade ao
suicídio. 
SOMOS TODOS RESPONSÁVEIS!

SHEILA
Há dias as amigas começaram a evitá-la. Percebe que os colegas olham
para ela com uma estranha curiosidade e afastam-se como se tivesse
uma doença contagiosa. Além disso, parecem tê-la excluído de todos os
grupos das redes sociais sem lhe terem dado qualquer explicação. Não
consegue dormir e não ousa contar a ninguém o que lhe está a
acontecer. Na verdade, não compreende a situação. Não percebe porque
se riem dela ou o que levou as amigas a afastarem-se e a começarem a
contar os seus segredos a outras pessoas. Também não compreende a
falta de apoio e indiferença perante o que está a acontecer, mesmo por
parte dos professores.

AMIGAS DA SHEILA
De repente parece que continuar a ser amiga da Sheila faz com que
estejas no centro das atenções dos outros colegas de turma. Algumas
pessoas disseram que a tua amiga gosta de raparigas e que talvez tu
também gostes. Fingiste ficar ofendida e mantiveste-te afastada da
Sheila para que não te associassem a ela ou espalhassem rumores sobre
ti. A certa altura, os remorsos e a sensação de que estás a trair a tua
amiga fazem-te sentir mal, mas a alternativa não te faz sentir melhor.

COLEGAS DE TURMA
Parece que há um rumor sobre uma colega da turma que trouxe alguma
agitação ao último mês, em que apenas se falava sobre testes e trabalhos.
Fazer piadas e falar sobre a vida da Sheila está a unir a turma e não parece
ser algo que venha a ter um grande impacto ou que possa causar danos de
maior. Quando te disseram que a diretora iria falar com a turma porque
recebeu uma queixa de bullying, sentiste que era exagerado.

PAIS
A sua filha tem estado mais calada durante as últimas semanas, a dormir
e a comer pior. Sentem que não podem falar com ela sobre nada porque
ou reage mal ou não reage de todo. Não estão a saber como lidar com a
situação: não sabem se devem zangar-se ou se devem tentar aproximar-
se para criar momentos de cumplicidade. A adolescência é mesmo assim
tão difícil ou está a acontecer alguma coisa? 

- O que se espera de ti? 
- Como reagirias?
- Como te sentirias?
- Que pensamentos te viriam à
cabeça? (positivos e negativos)
- Como poderias agir melhor?
- Achas que já estiveste numa
situação como esta?
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ATIVIDADE 3: FALTA
DE ESTRUTURA

Boletín oficial del Centro de Salud Malasaña

DURAÇÃO

45 minutos

OS BLACK HOPES
 No ano passado, um grupo de amigos preparou uma música para as

festas da escola e gostou muito da experiência. A verdade é que,
exceto a Maria, que toca guitarra há anos, os restantes são
autodidatas e conseguiram fazer as coisas graças às suas ideias e à
sua intuição. Como correu tão bem, decidiram formar uma banda.
Os vários elementos da banda têm ideias diferentes acerca dos
ensaios, alguns querem ensaiar apenas às sextas-feiras, outros
querem ensaiar várias vezes por semana. No entanto, entre testes,
atividades extracurriculares e outros compromissos, já se passaram
cinco meses e só estiveram juntos seis vezes. A Maria está a começar
a ficar chateada porque os amigos ou chegam atrasados ou faltam
aos ensaios e ela está a levar isso muito a sério. O grupo sabe que,
sem a ajuda de todos, o projeto será difícil de continuar e a verdade
é que todos adoraram a experiência. Além disso, com toda esta
tensão, a vossa amizade está a ficar abalada e todos parecem
desanimados. Talvez não valha a pena, afinal é apenas um sonho
passageiro. O sucesso momentâneo pode ter sido apenas um golpe
de sorte.
Os professores fazem perguntas e vocês não sabem o que responder,
o dono do local onde ensaiam olha para vocês com um sorriso e
incentiva-vos porque acha que já progrediram imenso. Que pressão e
que confusão!

MATERIAIS

Anexo I
Papel 
Canetas

OBJECTIVOS

- Ganhar perspectiva sobre a
importância de sermos concisos,
entregando aquilo com que nos
comprometemos
- Compreender melhor a necessidade
das pessoas com autismo de
anteciparem a mudança.



MARIAN  
Tu adoras música e queres fazer disso a tua profissão, mas ultimamente tens
pensado que talvez não seja uma ideia tão boa como parecia inicialmente.
Estás a ficar chateada com os teus melhores amigos porque até agora nunca
tinhas tido um projeto em comum que levasses tão a sério. Eles chegam
atrasados aos ensaios, ou nem aparecem, e apenas avisam cinco minutos
antes. Um dia foste a única pessoa que apareceu no ensaio e sentiste-te muito
sozinha e incompreendida pelos teus amigos. Ensinas-lhes o que sabes e estás
a tentar ser generosa e a esforçar-te, porque sentes que foi um bom projeto.
Se ao menos pudessem estabelecer algumas regras entre vocês…

As pessoas com autismo
precisam que sejamos
consistentes e rotineiros para
que o mundo se torne
previsível para elas. Desta
forma, conseguimos ajudá-las a
sentirem-se mais seguras e a
serem capazes de demonstrar e
desenvolver os seus talentos e
as suas potencialidades.
Muitos têm elevadas
competências em diversas
áreas, tais como a capacidade
visuo-espacial, linguística ou
musical. Porém, num ambiente
caótico, caraterizado por
acontecimentos imprevisíveis e
mudanças, sentem mais
dificuldade em lidar com as
situações e podem não ser
capazes de demonstrar as suas
capacidades.
Todos devemos apoiar
diferentes formas de ser, que
trazem inovação e criatividade
para o mundo.
A falta de coerência, estrutura,
antecipação ou clareza é
especialmente stressante para
as pessoas com autismo.
Aprender e adquirir
determinados valores ajuda-
nos a todos a ser e a funcionar
melhor.
- Ter em consideração a
importância de ser conciso,
cumprindo com aquilo a que
nos comprometemos. 
- Compreender melhor a
necessidade das pessoas com
autismo anteciparem as
mudanças.

JOÃO
ETu és o baterista dos Black Hopes e gostas da ideia de te tornares
famoso no mundo da música. Os teus amigos sempre te disseram que
tinhas ritmo, mas o que fazes é mais por intuição do que por treino. A
Maria dá-te bons conselhos, mas ultimamente não tem ninguém que a
apoie e fica muito chateada se te atrasas! E se começares a não dar tanta
importância? Tu achas que ela está com ciúmes porque começaste a sair
com a Núria e que é isso que realmente a irrita.

HELENA
Tu sempre gostaste de cantar. Não te atrevias a fazê-lo em público, mas
quando os teus amigos formaram a banda decidiste mostrar a tua voz e
foi um sucesso. Começaste a pensar que era isso que realmente
gostavas. Tens tanta dificuldade em estudar… Contudo, agora está a
trazer-te vários problemas porque o João falta aos ensaios, a Maria leva
tudo muito a sério e tu ficas no meio a tentar agradar a todos e sem
perceber quem tem razão. Estás a ficar com receio de que tudo isto
tenha sido um desperdício de tempo e já não tens a certeza se fazer
parte da banda é uma boa ideia. 

PROFESSORES
Este foi um dos projetos que mais entusiasmou os alunos. De repente,
muitos deles interessaram-se pela música e por criar os seus próprios
projetos para além do contexto escolar. No entanto, sem mediação parece
que começam a existir conflitos e isso reflete-se na sala de aula. Devem
intervir? Se assim for, como devem fazê-lo? Este parece ser um assunto
dos alunos.

-- O que se espera de ti? 
- Como reagirias?
- Como te sentirias?
- Que pensamentos te viriam à
cabeça? (positivos e negativos)
- Como poderias agir melhor?
- Achas que já estiveste numa
situação como esta?


