
Trechos para o Grupo 1 

Mãe: (fala alto para o filho) Onde você estava? (coloca as mãos na cabeça) 
Por que chegou tão tarde? (inconformada) Eu estava preocupada! 

Mãe: (fala baixinho para o filho) Onde você estava? (esfrega os olhos) 
Por que chegou tão tarde? (sonolenta) Eu estava preocupada! 

Mãe: (fala agitada para o filho, sacudindo as mãos) Onde você estava? 
(expressão facial de raiva)  Por que chegou tão tarde? (quase rosnando) 
Eu estava preocupada! 

Mãe: (fala chorando para o filho) Onde você estava? (enxuga os olhos) 
Por que chegou tão tarde? (soluçando) Eu estava preocupada! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trechos para o Grupo 2 

Amiga: (fala baixinho para a outra amiga) Eu tenho uma coisa para te 
contar.  (coloca as mãos em concha no ouvido da amiga) Você sabe da 
última? (mais baixinho ainda, sorrindo) Eu vou viajar para a praia. 

Amiga: (fala com raiva para a outra amiga) Eu tenho uma coisa para te 
contar.  (cruza os braços) Você sabe da última? (bate os pés, 
inconformada) Eu vou viajar para a praia. 

Amiga: (fala eufórica para a outra amiga) Eu tenho uma coisa para te 
contar.  (dá muitos pulinhos) Você sabe da última? (abraça a amiga, 
comemorando) Eu vou viajar para a praia. 

Amiga: (fala triste para a outra amiga) Eu tenho uma coisa para te contar. 
(faz beicinho) Você sabe da última? (chorando) Eu vou viajar para a praia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trechos para o Grupo 3 

Jogador de futebol: (fala baixinho para o outro jogador) Você chuta a 
bola que eu cabeceio.  (aponta para a bola e fala instruindo) Chuta forte! 
(aponta para sua posição) Na minha cabeça. (saem para o jogo) 

Jogador de futebol: (Entrando no campo, grita para o outro jogador, que 
está mais distante) Você chuta a bola que eu cabeceio.  (gritando e 
erguendo os braços) Chuta forte!  (aponta para sua cabeça) Na minha 
cabeça. 

Jogador de futebol: (envolve o ombro do outro jogador enquanto 
caminham em direção ao jogo) Você chuta a bola que eu cabeceio.  (faz 
gesto com a cabeça mostrando o gol) Chuta forte! (fala esperançoso) Na 
minha cabeça. 

Jogador de futebol: (fala acenando para o outro jogador) Você chuta a 
bola que eu cabeceio.  (dá uns pulinhos se aquecendo) Chuta forte!  (bate 



palmas e sai acelerado em direção ao jogo) Na minha cabeça. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trechos para o Grupo 4 

Chef de cozinha: (fala calmamente para o novo cozinheiro) Primeiro, 
bata as claras em neve.  (faz movimentos de bater as claras com as mãos) 
Quando estiver em neve,  (fala ensinando) você coloca o açúcar. 

Chef de cozinha: (fala alto para o novo cozinheiro, o repreendendo) 
Primeiro, bata as claras em neve.  (faz muitos movimentos com as mãos e 
braços) Quando estiver em neve,  (aponta para o prato e diz com 
arrogância) você coloca o açúcar. 

Chef de cozinha: (fala sem paciência para o novo cozinheiro) Primeiro, 
bata as claras em neve.  (tira o prato das mãos do cozinheiro e bate as 
claras) Quando estiver em neve,  (devolve o prato, olhando para o outro 
lado) você coloca o açúcar. 

Chef de cozinha: (fala baixinho para o novo cozinheiro, sem que 
ninguém possa ouvir) Primeiro, bata as claras em neve.  (fala mais 
baixinho ainda, ensinando discretamente) Quando estiver em neve, 
(pega o pacote de açúcar, olhando para os lados, para manter segredo de 
que está ajudando) você coloca o açúcar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


