


 Boas Maneiras
Em Casa!
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Para ter boas maneiras
Não é muito o que é preciso:

É ter as frases certeiras
E juntar algum juízo.

Não há qualquer volta a dar:
Lê tudo bem, sem ter pressa.

Saber como se comportar
É em casa que começa.



Q
ua

nd

o te sentares, coloca o guardanapo
no

colo.

Guardanapo
Garfo de Peixe
Garfo de Carne

Garfo de Sobremesa
Faca de Sobremesa

Prato de Pão
Faca de Pão

Colher de Sobremesa

Copo de Champanhe
Copo de Vinho Branco

Copo de Vinho Tinto

Copo de Água

Colher de Sopa
Faca de Peixe
Faca de Mesa

Prato de Sopa
Prato Raso
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É precisa alguma ordem à mesa,  
se não a confusão será bem grande.  
Assim, o garfo deve estar à esquerda 
 e a faca colocada à direita.



Q
ua

nd

o te sentares, coloca o guardanapo
no

colo.

Guardanapo
Garfo de Peixe
Garfo de Carne

Garfo de Sobremesa
Faca de Sobremesa

Prato de Pão
Faca de Pão

Colher de Sobremesa

Copo de Champanhe
Copo de Vinho Branco

Copo de Vinho Tinto

Copo de Água

Colher de Sopa
Faca de Peixe
Faca de Mesa

Prato de Sopa
Prato Raso
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Pôr a mesa é  uma tarefa 
de todos! 

Uma mesa especial!

Pede licença  a um adulto 
quando  quiseres sair da 
mesa. 

Posso levantar-me 
da mesa, 

 se faz favor?
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Puxa sempre o autoclismo 
depois de utilizar a sanita.

Lava as mãos quando estiverem 
sujas e antes da refeição.

Puns só na casa de banho 
e quando não estiver mais 
ninguém!



 Boas Maneiras
Fora de Casa!

26

Ir para a rua ou outro lado
Não signifi ca ser desleixado.
Por isso, atenção! Cuidado!

Não te esqueças de ser 
bem-educado.

Seja num qualquer jardim,
biblioteca ou cinema,

Se te comportares assim
Não terás qualquer problema.



6€

10€

6€

10€
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Fazer birra não é bonito.

Se arrotares (sem querer, claro!) 
deves pedir perdão.




