
Oficina | Guia de conversação para famílias 

Uma pesquisa publicada pelo site Littlewoods mostra que as crianças fazem, em média, 300 perguntas por dia. 

Basta recortar pelo picotado e escolheres as perguntas a fazer em família. Podes criar o teu próprio guia de 
conversação. 
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Quais são as três palavras que melhor descrevem a tua vida? 

Qual foi o teu momento mais feliz? 

Qual foi o momento mais difícil? 

Quem foi a pessoa que mais te influenciou? 

Eras boa/ bom aluno? Tiravas boas notas? 

Os teus pais liam para ti? 

Qual é o teu livro preferido? 

O que querias ser quando eras mais nova/o? 

Qual foi a coisa mais “rebelde” que fizeste na escola? 

Quem foi o teu primeiro amor? 

Como o pai e a mãe se conheceram? Quanto anos vocês tinham? 

O que gostaria de ter feito antes de casar ou ter filhos? 

Fala-me do dia em que eu nasci. 

Quem escolheu o meu nome? E o teu, sabes? 

Quais os eventos mundiais que te lembras de ter vivido? 

Qual é a melhor e a pior parte de ser mãe/pai? 

Se pudesse escolher uma coisa para fazermos agora, o que seria? 

Se pudesses viajar para qualquer sítio no mundo, para onde seria? 

Se pudesses voltar atrás no tempo, a que momento voltarias? 

Se abrisses uma loja, o que venderias? 

O que te deixa irritado/a? 

Qual foi o presente mais surpreendente que já recebeste? 

Se escrevesses um livro, sobre o que seria? 

Se desenhasses a primeira coisa que viesse a sua cabeça, o que seria? Queres fazê-lo 
agora? 

Vamos imaginar que és um chef e tens um restaurante. Que tipo de comidas servias? 

Costumas sonhar? Já algum sonho se concretizou? 

Se fosses um animal, qual serias e porquê? 

Qual é a coisa mais bela coisa do mundo? 

Qual animal seria um ótimo motorista? 

Se pudesses criar um feriado, seria do quê? 

Como te sentes quando eu te abraço? Queres experimentar antes de responder? 

 


