
Diálogos em Casa

Para receber os Diálogos em Casa no seu
e-mail clique aqui: 

http://eepurl.com/gUAIez

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

Vamos falar sobre…

presentes
compilado por Topsy Page www.topsypage.com

parar para dialogar em família ou na escola
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…

O que se diz sobre presentes

Bíblia
Nehemiah 8:10

Henri Matisse
Pintor francês

Louisa May Alcott
Romancista dos Estados Unidos, 
Little Women

Celebra com uma festa plena de
boa comida e bebida, partilha

comida como se fosseum presente
com aquelas pessoas que não têm

nada preparado. 
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Henri Matisse quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/gift
Henri Matisse photo: Alvin Langdon Coburn, Public domain, via Wikimedia Commons
Louisa May Alcott photo: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

Não esperava recuperar da 
minha segunda cirurgia, mas já

que recuperei considero que
estou a viver um tempo que me
foi emprestado. Cada dia novo é

um presente para mim e é
assim que o encaro.  

Não tenho nada para 
dar, a não ser um 
coração cheio e 

estas mãos vazias. 

https://www.goodreads.com/quotes/tag/gift
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Matisse,_1913,_photograph_by_Alvin_Langdon_Coburn.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louisa_May_Alcott_headshot.jpg
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Quando oferecemos presentes
devemos pensar no efeito que 
isso tem no ambiente?

Pensamento cuidadoso

Pensa em fazer um presente
para alguém de quem gostas. O 
que é que essa pessoa gostaria
que fizesses? 

Pensamento criativo

Algumas pessoas combinam os
presentes que vão dar uma à
outra. Pensas que isso é uma
boa ou má ideia? 

Pensamento colaborativo

É possível receber presentes a 
mais? Porquê?

Pensamento crítico

Pensar sobre presentes
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ZoomDividir Ler

ConectarÀ frente lemBrar

Quais são as 
diferenças entre dar

um presente e 
receber um 
presente?

O que é que faz com 
que um presente seja
algo mesmo especial? 

Há alguns presentes que sejam
especiais relacionados com a 

tua festa ou celebração
preferida?  

Pensa numa festa 
onde estiveste.

Quantos presentes
foram oferecidos, 

no total?

O que é que todos os
presents têm em

comum?

Planeias oferecer
um presente a 

alguém nas
próximas duas

semanas? 

Qual foi o melhor presente
que já ofereceste a alguém?
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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/
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/
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Image: QuinceCreative via Pixabay

o O que poderá estar dentro destas caixas?

o Gostarias de receber apenas um presente ou
vários?  Porquê?

o Já ofereceste um presente a alguém? Como te
sentiste?

o Imagina e prepara um presente para alguém: 
pode ser um desenho ou até um bolo!

o Embrulha o presente que vais oferecer. Usa
papel ou caixas que tenhas aí por casa para 
criar um embrulho único!

Atividades

Sugestões para debate (dos 3 aos 5 anos)
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Pontos para debateEstímulo

https://pixabay.com/photos/present-gift-box-holiday-christmas-2891870/
https://pixabay.com/users/quincecreative-1031690/
https://pixabay.com/
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Sugestões para debate (dos 6 aos 9 anos)

https://youtu.be/XW1R54s6Mxc

Partilhar
Episódio d’A Grande Descoberta sobre partilhar.

o Serias capaz de partilhar os teus presentes com alguém?

o Já alguma vez ofereceste um presente a alguém que não te
ofereceu nada em troca?

o Tem sentido dar um presente a pessoas de quem não gostas
muito?

o Porque é que as pessoas dão presentes umas às outras?

Pontos para debate

o Coloca por ordem, do melhor para o pior presente: 

o A ordem pode mudar de pessoa para pessoa?

Atividades
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Estímulo

livro

roupa

cachorro bicicleta

patins

poema feito para uma
pessoa

chocolates 
feitos em casa

telefone em 2.ª mão

https://youtu.be/XW1R54s6Mxc
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A regra dos 4
Algumas pessoas usam esta regra para comprar presentes para 
as crianças, de forma a evitar presentes a mais.

A ideia é dar a cada crianças apenas quatro presentes, um para 
cada ideia (querer, fazer falta, vestir, ler).

o Qual é a diferença entre algo que queres e algo que te
faça falta?

o Esta regra dos 4 é uma boa ou uma má ideia?

o Algumas pessoas deixaram de dar presents no Natal.  
Que razões podem ter para tomar essa decisão?

o Há famílias que criam regras próprias, por
exemplo o algo para vestir passa a algo para
partilhar. Adapta as regras a pensar na tua
família.

o Algumas famílias consideram que os melhores
presentes não são objetos físicos. Faz uma
lista de presentes que se enquadrem nesta
categoria.

Atividades

Sugestões para debate (=> 10 anos)
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Pontos para debate

Um presente que queiras, 
um presente que te faça falta, 
algo para vestir e 
algo para ler

Estímulo

Image: Ylanite via Pixabay

https://pixabay.com/photos/christmas-presents-gifts-winter-3026688/
https://pixabay.com/users/ylanite-2218222/
https://pixabay.com/
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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 Diálogo em Casa no seu
e-mail: http://eepurl.com/gUAIez
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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/
http://eepurl.com/gUAIez
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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

