
Diálogos em Casa

Para receber os Diálogos em Casa envie um e-mail para 
bobhouse@dialogueworks.co.uk

Tradução portuguesa de Joana Rita Sousa
– filocriatividade joana@filosofiaparacriancas.pt

Nota para famílias,  educadores e professores
Este documento contém links para websites. Ainda que tenhamos o cuidado de verificar a sua
adequação, recomendamos que avalie o conteúdo antes de o partihar com as crianças.

parar para dialogar em família ou na escola

Vamos falar sobre…

fazer fila
compilado por Nick Chandley http://www.philosophyforschools.co.uk/

Photo by Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk
http://www.philosophyforschools.co.uk/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sultan_Ahmed_Mosque_-_Istanbul,_2014.10.23_(8).JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


DialogueWorks Ltd © 2021

Yaya Touré quote from https://quotestats.com/topic/quotes-about-queues/
George Mikes quote from https://www.brainyquote.com/quotes/george_mikes_133330?src=t_queue
Lady Mary Montgomerie Currie quote from https://www.phrases.org.uk/meanings/all-things-come-to-those-who-wait.html
Yaya Touré photo: Puma, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
George Mikes photo: Fortepan/Becságh István/Forgács Károly felvétele, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons 
Lady Mary Montgomerie Currie (a.k.a. Violet Fane) photo: Sheetaldavis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

O que se diz sobre fazer fila

Lady Mary 
Montgomerie Currie

poetisa inglesa

George Mikes
escritor e jornalista britânico, nascido na

Hungria

Yaya Touré
futebolista professional e treinador
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Salvar o mundo
acontece com uma

pessoa de cada vez. 
Garanta que está

nos primeiros
lugares da fila.

Um pessoa
inglesa, mesmo

quando está
sozinha, faz uma

fila ordeira de 
uma pessoa só.

…tudo chega
àqueles que 

esperam.

https://quotestats.com/topic/quotes-about-queues/
https://www.brainyquote.com/quotes/george_mikes_133330?src=t_queue
https://www.phrases.org.uk/meanings/all-things-come-to-those-who-wait.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yaya_Tour%C3%A9_(cropped).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikes_Gy%C3%B6rgy_(Fortepan).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voilet_fane.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Darias o teu lugar na fila para 
ajudar alguém?

Pensamento cuidadoso

Consegues pensar em diferentes
formas de fazer fila para algo? 
Que formas são essas?

Pensamento criativo

Podemos tornar a fila algo mais
divertido, com a ajuda dos 
outros?

Pensamento colaborativo

Quando é a altura certa e a 
altura errada para fazer fila?

Pensamento crítico

Pensar sobre fazer fila 
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ZoomDividir Ler

ConectarÀ frente lemBrar

Há alguma
diferença entre 

fazer fila e estar à
espera?  

Fizeste parte de alguma
fila nesta semana? Viste
pessoas a fazer fila nos

sítios por onde passaste?

Qual é o número
mais pequeno de 

pessoas para fazer
uma fila?

Fazer fila é uma
coisa natural 
para os seres

humanos?

O que é que toda as 
pessoas têm em

comum quando estão
numa fila?

Se conseguires
planear algo 

consegues evitar
as filas?

Qual foi a fila mais longa 
onde estiveste? 
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Para saber mais sobre Thinking Moves A-Z visite
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves//

https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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Sugestões para debate (dos 3 aos 5 anos)

https://youtu.be/uP8i_iaUJ3k

A música para fazer fila
Esta é uma música para lembrar de fazer fila na hora de saída da escola
ou do jardim de infância. 

o Quantas razões diferentes há para fazer fila? 
o Que outras razões consegues imaginar para 

levar as pessoas a fazer fila? 
o As filas podem ser coisas divertidas?
o O que aconteceria se não fizessemos fila? 

Tópicos para debate

o Da próxima vez que fores às compras, presta
atenção às filas que as pessoas fazem.

o Faz uma fila de números!  Escreve os números
que conheces. Depois faz uma fila: do mais
pequeno para o maior. Consegues fazer uma fila 
de números de uma maneira diferente? 

Atividades
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Estímulo
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https://pousoalegre.net/noticia/2020/04/humor-cachorros-fazem-fila-
mantendo-distanciamento-social-em-supermercado-de-pouso-alegre/

Cães fazem fila para as compras

Por vezes os animais têm atitudes que nos parecem
muito humanas, como fazer fila à porta do 
supermercado.

o Alguma vez viste cães a fazer fila à porta do 
supermercado? 

o Pensas que os cães sabem esperar pela sua
vez? 

o Há coisas pelas não vale a pena fazer fila?

o Pensa em 10 coisas que levam as pessoas a fazer fila, 
como apanhar o autocarro ou comprar um bilhete para 
um concerto. 

o Faz uma fila de filas! Pede a cada pessoa da tua família
para fazer uma fila de filas pela ordem de “quanto
tempo esperavam até desistir da fila”. As pessoas
falam das mesmas filas ou de filas diferentes? 

Atividades

Sugestões para debate (dos 6 aos 9 anos)
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Tópicos para debateEstímulo

https://pousoalegre.net/noticia/2020/04/humor-cachorros-fazem-fila-mantendo-distanciamento-social-em-supermercado-de-pouso-alegre/
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Filas de espera – recomendações da Direcção
Geral da Saúde (Dezembro 2020, fonte facebook)

o Com a pandemia começou a haver mais filas?

o Será que as pessoas saberiam fazer fila se não
houvesse cartazes destes?

o Fazer fila é fácil ou difícil? Porquê?
o Haver menos filas é sinal de que a pandemia

está mais controlada? 

o Furar a fila é algo que aceitamos? Pensa em
situações em que furar a fila é aceitável e situações
em que não é aceitável

o Coloca essas situações por ordem, do “nunca é
aceitável” para “é sempre aceitável”. 

o Pensa nos resultados dessa atividade e escreve
algumas regras em forma de guia para as pessoas
seguirem quando estão a fazer fila.

Atividades

Sugestões para debate (=> 10 anos)
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Tópicos para debateEstímulo
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Þ Mais informações sobre os Diálogos em Casa, incluindo edições prévias

Þ Parent talk moves – sugestões para conversas profundas com os seus filhos 

(disponível apenas em inglês)

@dialoguewks
#P4C e #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C e #ThinkingMoves

Para receber os Diálogos em Casa envie um 
e-mail para bobhouse@dialogueworks.co.uk
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Tradução portuguesa de Joana Rita Sousa - @filocriatividade #filocri

https://dialogueworks.co.uk/HomeTalk/
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://www.topsypage.com/blog/2020/4/3/parent-talk-moves
https://twitter.com/dialoguewks
https://www.instagram.com/dialoguewks/
mailto:bobhouse@dialogueworks.co.uk?subject=HomeTalk%20sign-up
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o Introdução à metodologia P4C Plus permitindo a preparação
para o primeiro ano de prática

o Aquisição de um conjunto de competências úteis para os
diálogos filosóficos (P4C) e para outros momentos dos 
currículos escolares

o Inclui o acesso a recursos premium e um guia para 
professors e educadores

Curso P4C Plus Foundation (12h)

Como criar mais momentos de pensamento na
aprendizagem

o Neste curso irá aprender como é que Thinking Moves pode
melhorar o pensamento sobre qualquer conteúdo, bem
como no âmbito dos diálogos filosóficos (P4C) 

o Guia prático de como introduzir Thinking Moves no ensino

o Inclui recursos premium  e manual

Curso Thinking Moves A – Z (6h)

Como tornar a metacognição mais acessível nos
currículos
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Os cursos podem acontecer em modo online ou presencial, para grupos ou em formato one-to-one.  

Consulte a agenda disponível em https://dialogueworks.co.uk/training/

Para mais informações contacte enquiries@dialogueworks.co.uk

Oportunidades de formação para professores, 
educadores e pais

https://dialogueworks.co.uk/p4c-plus/
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
https://dialogueworks.co.uk/training/
mailto:enquiries@dialogueworks.co.uk

