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Actividade 5: Estilos de Comunicação e o Conceito de Tempo  

INSTRUÇÕES: 

Semelhante ao exercício Valores e Comportamento, usando esta folha de apoio, 

assinale as suas respostas às seguintes questões. É possível dar mais do que uma 

resposta. O estudante AFS deve responder como se estivesse na sua própria 

cultura. Depois, para cada pergunta, comparem as vossas respostas e expliquem 

uns aos outros porque escolheram as que assinalaram. As questões e ideias em 

itálico podem ajudar! 

1. O que concluiria se uma pessoa não for muito faladora? 

A. Essa pessoa é tímida. 

B. Essa pessoa tem dificuldade em pensar em assuntos apropriados para falar. 

C. Essa pessoa não sabe bem a língua. 

D. Essa pessoa não gosta de si. 

E. Essa pessoa não está feliz. 

F. Nada de especial. 

Família de Acolhimento: 

Estudante:  

Sente-se desconfortável se uma pessoa não for faladora? Porquê ou porque não? 

Como se comporta nestas situações? Como sabe em que é que a pessoa menos 

faladora está a pensar? 

2. O que pensa se pessoas estiverem a falar alto, se não perceber a língua? 

A. Estão a discutir. 

B. Estão a incomodar os outros. 

C. Nada de especial, as pessoas falam sempre alto. 

D. O que estão a dizer é importante e querem enfatizá-lo. 

E. Deviam falar mais baixo. Toda a gente consegue ouvir o que eles estão a dizer. 

Família de Acolhimento: 

Estudante: 

 O seu tom de voz normal é alto ou baixo? Tem de se esforçar ou aproximar-se para 

ouvir o seu estudante AFS quando ele fala? Sente que a sua família de acolhimento 

grita consigo (ou vice-versa)? Em que situações poderá falar mais alto do que agora? 

Quando poderá falar mais baixo? 

  

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. 

Pistas de 

comportamentos 

não-verbais podem 

variar bastante de 

cultura para cultura e 

até gerar alguns mal-

entendidos. Este 

exercício pode 

ajudar-vos a 

compreenderem-se 

melhor mutuamente. 
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3. É convidado para jantar às 20h00. A que horas chega? 

A. Às 19h30, para ajudar a pôr a mesa. 

B. Às 19h55, mesmo a tempo. 

C. Às 20h15, para que as pessoas tenham tempo suficiente para preparar tudo. 

D. Entre as 20h30 e as 22h00 – algures durante a noite. 

Família de Acolhimento: 

Estudante: 

Quando costumam jantar? O jantar é a maior refeição do dia ou uma refeição mais 

leve? Na sua cultura, quão flexível ou pontual tem de ser neste contexto? Como é 

isso determinado? 

4. Quão atrasado pode chegar a uma festa? 

A. 5 minutos. 

B. 15 minutos. 

C. 1 hora. 

D. Não importa. 

Família de Acolhimento: 

Estudante: 

 Qual é o procedimento correcto quando se vai a uma festa? Na sua própria cultura, 

quão flexível ou pontual precisa de ser neste contexto? Como é isso determinado? 

5. Quantos minutos é aceitável esperar até perceber que um autocarro/comboio 

está oficialmente atrasado? 

A. 10 minutos. 

B. 1 minuto. 

C. 4 minutos. 

D. 15 minutos. 

Família de Acolhimento: 

Estudante: 

 Como funciona o horário dos transportes públicos em ambas as culturas? Quais são 

os possíveis problemas que podem afectar os horários regulares em ambas as 

culturas? O que deve fazer o estudante para garantir que apanha o transporte de 

forma a chegar a tempo aos seus compromissos? 

6. Quão distante no tempo está planeado um evento privado? 

Família de Acolhimento: 

Estudante: 

 Há alguma diferença entre eventos de família e outros eventos? Quais são os 

factores que influenciam a antecedência com a qual os planeamos? 

 


