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Actividade 3: Valores e Comportamentos  

INSTRUÇÕES: 

Marquem as vossas respostas às questões seguintes. Podem escolher várias 

respostas. O participante AFS deve responder como se estivesse a viver na sua 

própria cultura, i.e., no seu país de origem. Depois de responderem às questões, 

comparem as vossas respostas e expliquem porque a(s) escolheram. As 

questões em itálico podem ser-vos úteis!  

 

1) O que significa se uma pessoa não comer toda a comida que está no prato 

numa refeição?  

A. A pessoa não gosta da comida? 

B. A pessoa está educadamente a mostrar que não quer mais 

C. A pessoa não se importa de desperdiçar comida 

D. A pessoa é mal-educada  

E. Não usamos pratos individuais, partilhamos o mesmo prato 

Família: 

Participante: 

Expliquem uns aos outros como se faz em família para dizer que se gosta ou 

não da comida? Como se diz que se quer mais comida ou que não se quer mais? 

O que é “desperdiçar comida”? Que quantidade se deve comer? Que 

comportamentos à mesa são má-educação? 

2) O que significa uma pessoa fechar a porta do quarto? 

A. Quer privacidade 

B. Quer dormir  

C. Não gosta das pessoas que estão em casa 

D. Estão zangados  

E. Estão tristes 

F. Não significa nada de especial 

Família de Acolhimento: 

Participante: 

Expliquem uns aos outros: Qualquer pessoa pode entrar no quarto se a porta 

está fechada? Devem bater à porta primeiro? Como indicam que não querem 

ser incomodados? Em que situações deixam a porta aberta? 

  

A QUEM SE 

DESTINA? 

Todos os elementos 

que vivem na casa de 

acolhimento e 

participante AFS 

devem fazer esta 

actividade. 

 

Desenvolver relações 

com pessoas de 

diferentes culturas 

não e fácil. As regras 

implícitas de uma 

sociedade podem 

representar um 

desafio para a sua 

família e filho AFS. 

Este exercício pode 

ajudar-vos a 

compreenderem-se 

melhor mutuamente. 
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3) O que pensam se um adolescente se vai sentar no quarto dos pais quando 

eles não estão presentes? 

A. Não deve estar ali 

B. Está a ver televisão  

C. Nada de especial 

D. É uma situação muito rara 

Família de Acolhimento: 

Participante: 

Expliquem uns aos outros: O quarto de dormir dos pais é acessível a todos os 

membros do agregado familiar ou os filhos não devem entrar? Há algum tipo de 

actividades que só acontecem no quarto dos pais? (por exemplo, ver televisão) 

Que outras divisões são privadas ou comuns? 

4) Em casa, como sabem que a casa de banho esta disponível? 

A. A porta está aberta  

B. A luz está apagada 

C. Toda a gente está noutra divisão  

C. Batendo à porta 

Família de Acolhimento: 

Participante: 

Expliquem porque deixam a porta da casa de banho aberta ou fechada. Como 

sabem que a casa de banho está ocupada? A sanita está separada do banho? 

Na família, qual o nível de privacidade esperado quando se usa a casa de banho? 

É comum irmãos do sexo oposto estarem na casa de banho ao mesmo tempo? 

É comum cada elemento da família ter casa de banho privada? Que 

comportamentos mostram consideração pelo outro, quando a casa de banho é 

partilhada? É natural ou vergonhoso falar sobre a casa de banho? 

5) O que pensa se uma pessoa estiver na casa de banho 30 a 40 minutos? 

A. Nada, é habitual 

B. Está a desperdiçar demasiada água 

C. Têm um encontro hoje à noite 

D. É higiénica e muito preocupada com a aparência  

E. Não respeita as necessidades das outras pessoas  

Família de Acolhimento: 

Participante: 

Quanto tempo é apropriado para tomar um duche ou banho? A água quente é 

dispendiosa e/ou sempre disponível? Quais as expectativas dos outros que 

partilham a mesma casa de banho? 
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6) Qual é o papel da família? 

A) Os jovens adultos saem de casa e são livres para seguir a sua própria carreira, 

interesses e tomarem conta de si próprios. Encontram-se com família alargada 

em ocasiões especiais, mas não têm necessariamente muito em comum com os 

outros membros da família.  

B) Há sempre obrigações familiares. Na família, somos parte de uma rede de 

suporte mútuo e é frequente que se desista de interesses individuais a bem da 

família 

C) Os laços familiares são mais importantes que qualquer outro tipo de 

obrigações. Ao longo da vida, é esperado que a qualquer momento se chame a 

rede de apoio familiar em busca de ajuda, conforto e conselhos e é também 

esperado o inverso 

D) Depende do papel na família (i.e., se se é mais velho ou mais novo, a filha ou 

um filho, mãe, marido, etc)     

Família de Acolhimento: 

Participante: 

Qual das respostas melhor expressa o papel da família na vida diária? 

Comparem os resultados. Conseguem imaginar porque as vossas respostas são 

semelhantes ou diferentes? 

  


