
Diálogos em Casa

Para receber os Diálogos em Casa no seu e-mail
clique aqui: https://bit.ly/hometalk-sign-up

Tradução portuguesa de Joana Rita Sousa @filocriatividade

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…

bondade
compilado por Topsy Page www.topsypage.com

parar para dialogar em família ou na escola
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Dalai Lama quote from https://thoughtcatalog.com/katee-fletcher/2020/09/dalai-lama-quotes/
Pubilius Syrus quote from https://www.goalcast.com/kindness-quotes/
Dalai Lama image: *christopher*, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Chimamanda Ngozi Adichie image: Carlos Figueroa, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

O que se diz sobre bondade

Chimamanda Ngozi Adichie
escritora, in Zikora (2020)

Pubilius Syrus
escritor da Roma Antiga

#14 Dalai Lama Tenzin Gyatso
líder religioso

Alcanças pela 
bondade aquilo que
não alcanças pela 

força. 
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Amor, bondade, compaixão e 
tolerância são qualidades comun

a todas as religiões e quer
sigamos ou não uma tradição

religiosa em particular, os
benefícios do amor e da bondade

são óbvios para todos.

Os gestos de bondade que fazes 
são inesquecíveis. Levas esses

gestos para o teu túmulo, 
guardados algures de forma 

calorosa, lembrados e 
saboreados de tempos a tempos.  

https://thoughtcatalog.com/katee-fletcher/2020/09/dalai-lama-quotes/
https://www.goalcast.com/kindness-quotes/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dalailama1_20121014_4639.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2020_-_Chimamanda_Ngozi_Adichie_(sq_cropped)_(cropped).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Como posso ser uma pessoa
bondosa hoje? 

Pensamento cuidadoso

Será que existem invenções
bondosas? 

Pensamento criativo

O que faz de uma sociedade uma
sociedade bondosa?

Pensamento colaborativo

É possível ser uma pessoa
demasiado bondosa? 

Pensamento crítico

Pensar sobre bondade
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ZoomDividir Ler

ConectarÀ frente lemBrar

Quais são as 
diferenças entre 
bondade e boa 

educação?

Como é que as pessoas
comunicam entre si

quando querem praticar a 
bondade?

O que mudarias se
quisesses transformar a 
próxima coisa que vais

fazer num gesto de 
bondade? 

No mundo em
geral o que existe
mais: bondade ou
falta de bondade?

Há alguma relação entre a 
forma como tratas as 

outras pessoas e a forma 
como as outras pessoas te

tratam a ti? 

Estás a pensar
fazer algum gesto
de bondade nos
próximos dias?

Já alguém teve um gesto de
bondade para contigo e 

na altura nem te apercebeste
disso? 
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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/QgyVnSW_Z6E

Aprender gestos
bonitos com o Tiago

o O que são notícias boas? 

o Aprender uma língua nova para falar com alguém é um 
gesto de bondade? Porquê?

o Que outras palavras bonitas ou gestos bonitos
conheces ?

Pontos para debate

o Com os teus amigos ou com a tua família, cria o
telejornal feliz, tal como o Tiago. Pensa em
notícias boas e usa os gestos que o Tiago 
ensina no vídeo para falar dessas notícias. 
Junta a família para ver as notícias e apresenta, 
como se estivesses na televisão. 

Atividades
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Estímulo
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https://youtu.be/JDY1ikP2T1U

O menino que colecionava
palavras, de Peter Hamilton 
Reynolds
- alternativa: em vez de ver o vídeo, procure o livro na
biblioteca para ler em conjunto

o Fazes coleção de alguma coisa? Serias capaz
de oferecer essa coleção a alguém? Porquê?

o Imagina que vais criar uma coleção de palavras
bondosas: que palavras ias colecionar? 

o Há palavras mais bondosas do que outras? 
Podes dar exemplos?

o Aproveita a ideia do Jaime e começa a tua coleção de 
coisas bondosas. Podes desenhar os gestos
bondosas, guardar as palavras dentro de um frasco
para usar sempre que precisares – ou até para 
oferecer a alguém.

Atividades

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

https://youtu.be/JDY1ikP2T1U
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https://youtu.be/7GdDnbNpRNE

Kids Meet a Refugee –
crianças conversam com 
uma pessoa refugiada
(utilizar a opção de legendas automáticas para português)

o Ouvir a história de vida de alguém é um gesto de 
bondade? Porquê?

o Fazer perguntas é um gesto de bondade? Porquê? 

o As experiências de vida mais difíceis podem
tornar-nos mais ou menos bondosos? 

o É possível treinar a bondade, assim como
treinamos para correr?

o Durante uma semana cria o teu diário da bondade. 
Diariamente tenta reparar numa oportunidade para
ser bondoso/a com alguém. Regista o que fizeste. No 
final da semana revê as tuas notas e pensa nas
experiências de bondade que tiveste durante a 
semana.

Atividades

Sugestões para debate (=> 10 anos)
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Pontos 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 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

