
 

 

 
   

O jogo das caixas de fósforos 

ANEXO 2 

Cartão de Instruções para a mesa da Ilyna 

 

Cartão 1 

És o funcionário de atendimento do Centro de Saúde! 

A mulher que estás a atender é estrangeira e não fala muito bem a tua língua. Ela tem um filho 

que precisa de ser vacinado.  

Tu não o vais vacinar porque ela não tem os documentos oficiais. Tu sabes que é importante 

que a criança seja vacinada mas infelizmente, como a mãe está numa situação ilegal, tu não o 

irás fazer.  

Tentarás persuadi-la a ir embora e a não voltar enquanto ela não tiver a sua situação 

regularizada. Não acreditas que a sua situação possa ser regularizada, e portanto não te 

sentes motivado a ajudá-la. 

Quando for solicitado pelo(a) facilitador(a), começa a agir de acordo com este personagem. O 

que deves fazer:  

Deverás dificultar a tarefa dela. Podes dar-lhe instruções erradas e tentar dissuadi-la 

com argumentos poderosos.  

Podes dar-lhe instruções verbais, mas não podes tocar-lhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

O jogo das caixas de fósforos 

Cartão 2 

És o dono da casa que a Ilyna quer alugar para morar! 

Ilyna, uma mulher estrangeira da Roménia, quer alugar uma casa da qual és proprietário, para 

viver com o seu filho de 8 anos.  

Precisas de alugar esta casa porque isso te trará um rendimento extra, mas estás relutante em 

alugá-la a uma mulher da Roménia porque receias que ela traga mais pessoas para viver lá 

(uma situação similar já aconteceu com um amigo teu!) Estás disposto a alugar a tua casa se 

ela concordar pagar-te mais. Vais pedir-lhe que te dê duas caixas de fósforos. 

Quando for solicitado pelo(a) facilitador(a), começa a agir de acordo com este personagem. O 

que é que deves fazer:  

Deverás pedir-lhe pelo menos 2 caixas de fósforos (das que já se encontram 

empilhadas) para o aluguer, caso contrário dar-lhe-ás indicações erradas. 

Podes dar-lhe instruções verbais, mas não podes tocar-lhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   

O jogo das caixas de fósforos 

Cartão 3 

És amigo da Ilyna 

Ela está a começar uma vida nova neste país. Tu acreditas no seu sucesso porque ela é uma 

pessoa maravilhosa, trabalhadora, boa mãe, competente e determinada. 

Também és imigrante, já passaste por uma situação semelhante e sabes como ultrapassar os 

obstáculos. Podes dar-lhe bons conselhos e ajudá-la. Também podes motivá-la, dizendo-lhe o 

quanto gostas dela e que acreditas no seu sucesso. 

Quando for solicitado pelo(a) facilitador(a), começa a agir de acordo com este personagem. O 

que é que deves fazer:  

Deverás ajudá-la a empilhar o máximo de caixas de fósforos possível, dando-lhe 

direções corretas e palavras de encorajamento. 

Podes dar-lhe instruções verbais, mas não podes tocar-lhe. 

 


