
 

 

 

 

 

 

   

Personagens: 

- 2 Robots – recepcionista e mordomo 

- Família de 4 pessoas: pai, mãe e 2 filhos/as 

- 2 adolescentes 

Podem escolher livremente os nomes para as vossas personagens.  

 

Recepcionista-robot 

Tem um sensor de proximidade e apercebe-se da chegada das pessoas. 

Responde em todas as línguas. 

Será a/o primeira/o a falar. 

Diz ou responde apenas: 

- Diga-me o número da sua reserva. 

Espera que digam o número da reserva. Responde:  

- O seu quarto é o número 5. 

 

Modormo-robot 

O mordomo tem um sensor de proximidade e apercebe-se da chegada das pessoas. 

Responde em todas as línguas. 

Diz ou responde apenas: 

- Diga-me o número do seu quarto. 

Diz (acompanhando as pessoas ao quarto): 

- Sigam-me! 

 

TRABALHO HOJE E NO FUTURO 

automatização do trabalho 

Guião para simulação 



Família - 2 pais + 2 filhos/as 

Têm que fazer o check in no hotel. 

Dirigem-se em primeiro lugar à recepcionista que vos vai perguntar qual o número da vossa reserva. Devem 

responder um número.  

Depois dirigem-se ao modormo, que os acompanha ao quarto. 

Ao percorrerem os corredores na direção dos quartos deslumbram-se com o que veem: há máquinas self service 

para tudo: venda de comida/bebida/cafés/chás/roupas/sapatos/postais/lembranças do Japão/telemóveis/artigos 

de papelaria/livros; máquinas para lavar e secar a roupa/passar a ferro/lavar e secar loiça; máquinas de jogos de 

todo o tipo. 

Exclamam “UAU” ao verem a impressionante sofisticação das máquinas: enormes, bonitas, cheias de estilo e de 

coisas… Podia-se fazer de tudo ali dentro... 

Os pais, quando chegam ao quarto, colocam a mão na testa da/o filha/o mais nova/o e apercebem-se que está 

cheia/o de febre. 

Têm todos uma conversa sobre o que está a acontecer. Decidem tentar falar com as máquinas, para tentar 

resolver o vosso problema. Primeiro encontram o mordomo e mais tarde dirigem-se dirigem-se à recepcionista. 

Depois desistem e vão todos para a rua.  

Na rua, encontram 2 adolescentes a conversar num banco de jardim e pedem-lhes ajuda. Os/as adolescentes 

indicam como chegar a um hospital.  

Regressam ao final do dia e ainda encontram os/as adolescentes perto do hotel. 

 

Adolescentes (2) 

Estão sentados/as a conversar num banco de jardim. 

O vosso papel será ajudar a família que está alojada no hotel, que vos vai pedir ajuda para chegar ao hospital.   

Depois do regresso da família, conversam sobre o que se passou. A conversa toma um rumo em que começam a 

falar do hotel e os/as adolescentes contam um pouco da sua história e a das suas famílias: 

Vocês adoram estar a conversar perto deste hotel. Antes, havia ali um hotel enorme e centenário, um verdadeiro 

símbolo desta cidade onde os vossos pais trabalhavam – ele era cozinheiro e ela era chefe de pessoal. Já os 

vossos avós, que migraram das Filipinas, tinham trabalhado ali. Ela era recepcionista e ele era jardineiro. Mas 

agora transformaram o jardim numa gigantesca piscina rodeada de ladrilhos, já nem tem árvores, nem flores, 

nem plantas …  

Depois da construção do novo hotel robótico todas pessoas que ali trabalhavam ficaram desempregadas… 

Foram afetadas mais de 60 famílias   

 


