
 
 
 

TENS UM SEGREDO? 
 
 

Tens um segredo? Se tens, é um segredo bom, ou um segredo mau? 

Sabias que os segredos bons são coisas que te podem fazer muito feliz, a ti e às 

outras pessoas? Sabes algum segredo bom? 

Se guardas segredo acerca da prenda que compraste para o teu melhor amigo, 

ou para a tua mãe, isso é um segredo bom ou um segredo mau? 

É um segredo bom! É divertido guardar este tipo de segredos porque vai ser 

bom ver o sorriso da pessoa quando receber a sua prenda. 

 

☺☺☺☺☺ 

 

Consegues lembrar-te de mais segredos que seja divertido guardar?  

Guardar segredo de uma festa-surpresa que preparaste para a tua irmã ou para 

o teu irmão pode ser muito divertido. Imagina a sua cara de espanto quando todos os 

convidados gritarem “Surpresa!” 

E o que achas daquela saudação especial que só tu e o teu melhor amigo 

conhecem? Seria correto guardar este segredo?  

Eu acho que sim! Os apertos de mãos entre bons amigos são segredos 

divertidos! 

☺☺☺☺☺ 



 

Queres saber o meu segredo? A sério? 

Eu gosto de dormir abraçado ao meu ursinho de peluche, que se chama Artur. 

Quando tenho medo, o Artur aquece-me e faz-me companhia. 

E tu? Tens algum segredo bom? 

 

☺☺☺☺☺ 

 

O que é um segredo mau? 

Sabias que os segredos maus são coisas que nos fazem sentir mal, por dentro? A 

única coisa que podemos fazer para nos sentirmos melhor é contar este segredo a um 

adulto. 

Se guardasses o segredo de alguém que te magoou, te agarrou ou te deu um 

pontapé, isso seria um segredo bom, ou um segredo mau? 

Exato, seria um segredo mau, porque não está certo que alguém te maltrate. 

 

☺☺☺☺☺ 

 

O que farias se visses uns matulões a roubar o lanche de um colega teu, no 

recreio? Achas bem guardar este segredo? Não, isso estaria errado! 

Não está certo que os rapazes mais crescidos se aproveitem dessa vantagem 

para ficar com uma coisa que não lhes pertence. 

 

☺☺☺☺☺ 

 

Consegues pensar em outro tipo de segredo mau? 

O que aconteceria se alguém te tocasse de uma forma que te incomodasse e te 

fizesse sentir mal, por dentro? 

Este tipo de segredo é um segredo mau e isso quer dizer que é preciso a ajuda 

de um adulto para nos sentirmos melhor. 

Achas que está certo guardar um segredo mau, apenas porque alguém te pede 

que não contes nada? 



Claro que não! Não está certo que alguém que fez algo que não devia ainda te 

peça para guardares segredo. É um segredo mau, e tens de contá-lo. 

 

☺☺☺☺☺ 

 

E quem poderá ser o adulto a quem possas contar o teu segredo? 

Deve ser alguém em quem confies, como a tua mãe ou o teu pai, a tua tia ou o 

teu tio, ou mesmo um professor. 

Contar um segredo mau é fazer uma coisa boa! 

 

☺☺☺☺☺ 

 

Não te esqueças que guardar um segredo pode ser divertido, se for acerca de 

uma coisa que te dê felicidade a ti ou a outras pessoas. 

Mas se for um segredo que te magoe, te faça sentir triste ou te meta medo, vais 

sentir-te melhor se o contares a alguém! 

Talvez seja muito difícil para ti contar o segredo a um adulto. Por isso, tens de 

ser corajoso. E lembra-te: quando contares o teu segredo a alguém, o teu problema 

vai ser resolvido. 

Tens algum segredo? 

E se tens, é bom ou mau? 
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