Violência
Filho és pai serás, assim como fizeres… assim acharás?

Ficha 2 – A história de vida do Francisco
Objetivos – Reconhecer consequências dos atos de violência.
Reconhecer implicações dos atos de violência.
Lê com atenção o seguinte texto:
Francisco tinha 15 anos e dois irmãos, um com 8 e outro com 6 anos de idade. O pai
dava-lhes tudo o que pediam, mas não lhes ligava quase nada. Por vezes chegava
embriagado a casa e, quando tal acontecia, batia na mãe e nos filhos. As discussões
eram frequentes e acompanhadas de ameaças diversas. A mãe gritava, por vezes,
que ia fugir de casa e que abandonava a casa. O que o Francisco e os irmãos faziam
quase sempre estava errado e como tal eram castigados. A mãe dizia-lhes "o pai só
bate porque é preciso... vocês portam-se mal…”.
1ª Situação
Considera os dados do texto e trace um retrato do Francisco enquanto aluno com a
tua idade. Tem em consideração entre outros aspetos os de comportamento,
relacionamento e aproveitamento escolar.
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2ª Situação
O Francisco casou aos 23 anos e passados cinco anos tinha dois filhos e ficou
desempregado. Traça um retrato do Francisco considerando ainda os aspetos
relacionamento com filhos, esposa e colegas de trabalho.
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3ª Situação
O Francisco é hoje um homem com 75 anos. Está velho e com diversos problemas
devidos à velhice. Traça um retrato da vida atual do Francisco considerando aspetos
como o seu relacionamento com a sua família e outros elementos da comunidade
onde vive.
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