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Resumo: 

 

Pretende-se através de ações em 
relação a sexualidade e jogos cooperativos, 
conscientizar os educandos, sob o propósito 
de despir preconceitos e promover os direitos 
humanos dentro da  educação física e da 
escola pública. Com isso através do mesmo 
vamos explorar a capacidade pedagógica dos 
jogos cooperativos levando a uma reflexão 
mais profunda sobre a igualdade de gênero, 
visando à melhoria do processo ensino 
aprendizado na educação física. 
Pretende-se realizar atividades com os 
alunos, as quais busquem a interação de 
todos, através de informação teórica sobre 
gênero e jogos cooperativos, atividades 
práticas, música, encenações e 
principalmente a utilização dos jogos 
cooperativos nas aulas do projeto de 
intervenção na escola. 
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Esse material didático é um trabalho da proposta pedagógica no formato 

de unidade didática, abordando assuntos ligados à igualdade de gênero nas 

aulas de educação física, através da utilização dos jogos cooperativos, 

contribuindo com o conteúdo estruturante de Jogos e Brincadeiras, das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica da disciplina de Educação Física, 

destinado aos alunos do 6º ano, do Colégio Estadual Nestor de Castro- EFM.  

A avaliação das atividades será realizada em forma de questionário, 

sendo o mesmo aplicado no início e repetido no fim das mesmas. 

Preconceitos, rótulos, agressões, discriminações de todos os tipos. 

Desde cedo, nossas crianças entram em contato direto ou indireto com essas 

situações. Para que eles, mesmo pequenos, saibam lidar com a diferença 

tendo equilíbrio, é preciso que os mesmos tenham familiaridade com a 

diversidade. Não somente em datas comemorativas ou projetos realizados nas 

escolas, como é de costume, mas em seu dia-a-dia, não como conteúdo 

específico de uma ou de outra disciplina de ensino, mas através de atitudes de 

respeito à diferença em sua totalidade. 

A diversidade cultural tem acompanhado a própria história da 

humanidade, surgindo do encontro de duas ou mais sociedades distintas, onde 

as diferenças são significativas. 

fonte:%20http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/6/inclusao.jpg


Em nosso país, nos deparamos com a diversidade porque, de um lado, 

moramos num país onde compartilhamos da mesma língua, mas por outro 

lado, possuímos uma vasta gama de diferenças, sociais, políticas e 

econômicas que conferem nossa diversidade. 

Por isso para falar da diversidade no Brasil, temos que levar em conta, 

toda origem histórica de nosso país, onde encontramos indivíduos que não são 

iguais, que têm especificidades de gênero, raça/etnia, religião, orientação 

sexual e valores. Essas questões direcionam, mesmo que erroneamente à  

práticas preconceituosas e discriminatórias. 

 Precisamos enquanto educadores, compreender que não se faz 

educação de qualidade, sem termos no mínimo uma noção de educação 

cidadã que valorize a diversidade. Isso implica revisar os parâmetros escolares, 

onde a antiga trajetória normatizadora e homogênea ainda impera. 

 Muitas vezes, esse ideal de homogeneização, levava a crer que 

estudantes indígenas, transexuais, homossexuais, gays, lésbicas, negros 

seriam anormais e que deveriam se adaptar aos demais. 

  Muitos educadores, mesmo sabendo da existência da 

discriminação dentro e fora da escola, ainda preferem “ficar em silêncio”, 

porque acreditam que falar sobre o assunto, desperta preconceitos 

adormecidos nos alunos. O que os mesmos não enxergam, é que por trás 

desta camuflagem, a indiferença e o preconceito estão cada vez mais 

instalados em nossas salas de aula. 

 “É no ambiente escolar que os (as) estudantes podem construir suas 

identidades individuais e de grupo, podem exercitar o direito e o respeito à 

diferença” GDE (2009 p. 33). 

 A escolarização mesmo passando por um processo importante de 

transformação social, ainda evidencia desigualdades de gênero. Há algumas 

décadas era comum somente que os meninos tivessem acesso ao 

conhecimento científico. A escolas eram só para meninos, e nós mulheres, 

tínhamos que nos contentar com a aprendizagem de bordados e afazeres 

domésticos. “Somente no final de 1870 o governo brasileiro abriu as 

instituições de ensino superior à entrada de mulheres.” GDE (2009 p. 57). 

 Podemos presumir que o espaço escolar pode ser um espaço de 

inúmeras contradições e de desigualdades sociais, culturais e de gênero, mas 



também esse mesmo espaço, pode auxiliar à transformação social e de 

construção de igualdade. Segundo Stancki et. Al, (2009 p.14) 

 Políticas educacionais, projeto político-pedagógico, 
currículo escolar, planos de ensino, planos de aula, cotidiano escolar e 
práticas escolares podem contribuir para a transformação das relações de 
gênero e para a consolidação da justiça social.  

 

Sendo assim, nossas práticas escolares devem ser repensadas. 

Devemos buscar eliminar todas as formas discriminatórias e de violência. Não 

devemos educar meninos ou meninas, mas sim seres humanos em sua 

totalidade e complexidade, ensinando-os a respeitar as diferenças e construir a 

cidadania. 

 Estudar o conceito de gênero oferece aos educadores, um olhar mais 

atendo para as diferenças entre o masculino e feminino e como trabalhar essas 

relações sociais.  No dia-a-dia, não faltam exemplos, que a hierarquia de 

gênero, favorece o homem. 

 De onde vem esse estereótipo de que as mulheres são mais sensíveis e 

menos capazes de assumir cargos de comando? 

 Todos nós num momento qualquer da vida, nos perguntamos de onde 

vem toda essa desigualdade entre homens e mulheres. “A idéia de 

“inferioridade” feminina foi e é socialmente construída pelos próprios homens e 

pelas mulheres ao longo da história.” (GDE, 2009 p.39) 

 Ainda é comum encontrarmos essas diferenças de gênero em várias 

situações cotidianas. Por exemplo: grande parte das direções de empresas são 

compostas por homens, na área de engenharia e informática isso também 

ocorre, enquanto na rede de ensino, a maioria dos cargos são ocupados por 

mulheres, relacionado ao fato da maternidade e educação dos filhos. 

 Ainda pior do que isso é a concepção do senso comum, onde essas 

diferenças de gênero são interpretadas de forma natural, como se a mulher 

fosse realmente o sexo frágil, aquela que inspira mais cuidados pela 

sociedade. Não estamos aqui dizendo que a mulher deve sair a campo, 

pegando todas as características próprias do homem para si, o que queremos 

dizer, é que mulheres têm potencial para ir além do “forno e cozinha” ou 

apenas educar seus filhos. As mulheres podem sim, ocupar cargos elevados e 

serem respeitadas por todos, mesmo sendo mais delicadas do que os homens. 

  



 

 

 

 

Para iniciarmos nossa unidade didática, devemos antes deixar claro para 

nossos educandos os conceitos básicos relacionados à gênero e diversidade 

sexual. 

Antes de introduzir o aluno aos jogos cooperativos, é necessário 

conhecermos como e o que os alunos pensam a respeito de gênero e 

diversidade. Pensando nisso elaboramos atividades e dinâmicas para você, 

professor, conduzir o trabalho sobre gênero com mais clareza. 

 

Conceitos básicos: 

GÊNERO: Conceito formulado nos anos 70 com profunda influência do 

pensamento feminista. Ele foi criado para distinguir a dimensão física da 

dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na 

espécie humana, no entanto a maneira de ser homem e mulher é realizada 

pela cultura. Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da 

realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos. 

 

IDENTIDADE DE GÊNERO: diz respeito à percepção de ser masculino ou 

feminino, conforme os atributos, os comportamentos e os papéis 

convencionalmente estabelecidos para homens e mulheres.  

 

HETEROSSEXUALIDADE: Atração Sexual por pessoas de outro gênero e 

relacionamento afetivo-sexual. Ex. Homem e mulher 

 



 

 

HOMOSSEXUALIDADE: Atração sexual por pessoas do mesmo gênero e 

relacionamento afetivo-sexual. Ex. Homem e Homem, Mulher e mulher. 

 

PRECONCEITO: Estabelecer um conceito anterior ao conhecer o outro “pré - 

conceito”, definir um conceito sobre o outro antes de conhecê-lo. 

 

HOMOFOBIA: É o termo utilizado para se referir com ódio e desprezo às 

pessoas que possuem orientação sexual diferente da sua. 

 

BISEXUALIDADE:  Atração sexual por pessoas de ambos os sexos 

 

 

 

 

Ao debater com a turma a cerca dos conceitos e questões acima, você pode 

realizar a atividade sugerida abaixo: 

 

Atividade 1: 

Após explicar para seus alunos os conceitos de Gênero e Diversidade Sexual,  

pode-se aplicar uma cruzadinha  sobre o tema, assim você pode ver se seus 

alunos entenderam o conteúdo que você ensinou. 

 

PROFESSOR:  

Após expor para seus alunos esses conceitos básicos, você pode 
explorar os seguintes questionamentos: 
 

1- Por que a escola deve combater o preconceito? 
2- Como as diferenças são tratadas dentro da sala de aula? 
3- Há uma idade certa para falar de sexualidade com nossos 

alunos? 



Cruzadinha sobre Gênero 

 
Questões: 

 

2. Estabelecer um conceito anterior ao conhecer o outro pré - conceito, definir 

um conceito sobre o outro antes de conhecê-lo. 

3. Diz respeito á  percepção de ser masculino ou feminino, conforme os 

atributos, os comportamentos e os papéis convencionalmente estabelecidos  
para homens e mulheres. 

6. Significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não 

decorrência da anatomia de seus corpos. 

7. É o termo utilizado para se referir com ódio e desprezo as pessoas que 

possuem orientação sexual diferente da sua. 

8. Atração física por pessoas de ambos os sexos. 

1. Atração física e sexual por pessoas do mesmo sexo. 

4. Atração Sexual por pessoas de outro gênero e relacionamento afetivo-

sexual Ex Homem e mulher. 

5. Atividades que auxiliam a cooperar entre o grupo. 

 

 



 

Atividade 2: Questionário Avaliativo 

 

Como estamos trabalhando com alunos dos 6º anos, ainda não 

conhecemos mais de perto os alunos e suas famílias. Conhecer a família, 

como vive e se relaciona no cotidiano em relação às questões de gênero, é 

muito importante para compreendermos atitudes de preconceito e 

discriminação.  

Sugere-se então uma atividade onde todos irão responder algumas 

questões sobre eles mesmos e suas famílias. O questionário ficará com o 

professor para posterior análise bem como forma de avaliação da unidade 

didática. 

 Ao final das as aulas o questionário será repetido e realizada a 

verificação de mudanças nos hábitos diários dos alunos da turma. 

Com essa atividade, você professor vai conhecer melhor, como cada 

aluno vê as questões cotidianas de gênero, como os afazeres domésticos com 

mais clareza. Isso vai ajudá-lo (a) a entender algumas atitudes de nossos 

alunos  em sala de aula, repita o questionário ao fim das atividades e analise 

se após o trabalho sobre gênero, houveram mudanças no hábitos diários da 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Família e Famílias 

1. Quem mora com você? 

Pai(    )    Mãe(     )   Outros (   ) Especifique: 

2. Das pessoas que moram na sua casa, quais trabalham e em que profissão? 

Pai(    ) Prof._________ Mãe(    ) Prof._____________ Outros (   ) 

Prof______________ 

3. Das pessoas que moram com você, quem fica mais em casa e por quê? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

4. Quem delas contribui mais com as despesas da casa? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

5. Qual deles (as) toma mais as decisões no dia-a-dia? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

6. Você tem irmãos ou irmãs? Quantos e quais as idades deles? 

Sim(    )   Quantos (     )   Idades:________       Não (    ) 

7. Identifique as diferenças e semelhanças entre você e seus irmãos. 

Diferenças: 

Semelhanças: 

8. Você e seus irmãos fazem alguma atividade doméstica? 

Sim(    )  Qual?     Não (     ) Por que? 

9. Quem realiza mais as atividades domésticas em sua casa e por quê? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

10. As tarefas domésticas são divididas em sua casa? Quem faz o quê? 

Sim(     ) Quem faz o que?______________________________ 

Não (   ) Por que? 

11. Quem trabalha fora e quem trabalha em casa? 

Fora:        

Em casa: 

12. Seu (s) irmão (aos) são do mesmo pai e mãe, ou na sua casa seus pais 

são separados/ divorciados com junção de filhos? 

Mesmos pais (    )   Pais separados (     ) 

13. Você acha certo, as mulheres fazerem mais atividades domésticas do que 

os homens. Por quê? 



Refletindo: 

A construção de gênero ocorre desde cedo. Por uma questão cultural, 

desde pequenos meninos ganham bola e meninas boneca, e isso ocorre de 

maneira natural e muitas vezes despropositada. Sendo assim, nossos alunos 

chegam até nós com estes estereótipos pré-estabelecidos. 

Nas aulas de educação física, atitudes de superioridade de gênero 

ocorrem com mais freqüência, uma vez que em nossas aulas trabalhamos não 

só a questão corporal, mas também as emoções do aluno. 

É comum escutarmos dos meninos que “eles são melhores de bola”, ou 

que dança “é coisa de menina”. 

Mas afinal, o que é de menino ou de menina? 

Meninos são mais “sensíveis” porque dançam com as meninas? 

Meninas são mais “valentes” porque jogam bola de igual pra igual com 

os meninos? 

Essas são questões que permeiam nosso cotidiano escolar, e muitas 

são às vezes em que nos ocultamos das respostas, por não saber como 

conduzir o debate para tais questões. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PROFESSOR: 
Como sugestão de atividade, assista com seus alunos aos 
filmes “Happy Feet” ou “O Espanta Tubarões”, e analise 
juntamente com eles a questão da construção de gênero e 
normas sociais. Caso não possa assistir na íntegra, escolha 
recortes do vídeo em que o tema seja mais abordado. 
Após assistir a um dos recortes escolhidos, a turma pode fazer 
uma análise verbal dos mesmos,  um texto interpretativo e um 
desenho da parte que mais chamou a atenção relacionada ao 
gênero e diversidade, que pode ser exposta no mural da sala. 
 
Você pode escolher uma das atividades acima, de acordo com a 
realidade de sua turma. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vemos em nosso dia a dia escolar que a grande maioria de nossos 

educadores estão despreparados para falar sobre diversidade sexual em sala 

de aula, não sabendo o que fazer em algumas situações. Ouvimos diariamente 

expressões: “Não vou fazer coisa de menina”, ou então “os meninos não 

passam a bola” e por aí vai.  

É preciso que nós enquanto professores, busquemos auxiliar nosso 

aluno a entender melhor a questão do diferente, como conviver com as 

diferenças. 

Faça uma análise sobre essas questões com seus alunos, escute o que 

eles têm a dizer sobre ser menino ou  menina, como eles se enxergam perante 

a sociedade e aponte caminhos para diminuir a desigualdade, a começar pela 

própria sala de aula. 

 

 

 

Do que tratam os dois filmes: 
 
 
Trata-se de dois desenhos animados que tocam de forma bastante sutil, 
mas interessante, nas questões de gênero e normas sociais. 
No desenho “O Espanta tubarões” (EUA,90min, 2004) há um tubarão 
que gostaria de ter os modos de um golfinho e é reprimido pelo pai.  
Em “Happy Feet” (EUA, 108 min, 2006), o personagem principal, um 
pingüim, não sabe cantar, mas sapateia muito bem, o que o coloca em 
situação delicada em seu grupo. 
 
Fonte: GDE: Cadernos de atividades CEPESC, 2009, 226p. 



Atividade com música 

A música em sala de aula sempre alegra e estimula o aprendizado. 

Como vamos falar agora de gênero numa maior complexidade, a utilização da 

música a seguir vai tornar a aula mais agradável e mais leve. 

Deixe a turma ouvir a música, trabalhe a letra da mesma e sua 

interpretação. 

Para isso, você precisa baixar a música disponível no site descrito 

abaixo. Você pode utilizar a TV Pendrive, ou levar um aparelho de som. 

 

 

PROFESSOR: 
 

Utilize a música: “MASCULINO E FEMINNO”, do cantor Pepeu 
Gomes, disponível no link http://letras.mus.br/pepeu-
gomes/128262/acesso em 11/08/2014 as 19:00 horas.  
 
 Após escutar a música com seus alunos, procure estimular um 
debate sobre a mesma relacionado-a as questões de gênero. 
Disponibilizamos algumas perguntas para ajudar a nortear seu 
trabalho em sala de aula: 
 
- Homens podem ser mais “sensíveis”, sem sofrer preconceito da 
sociedade? 
 
- O que o autor da letra quer dizer com “Olhei tudo que aprendi, e 
um belo dia eu vi..... que ser um homem feminino, não fere o meu 
lado masculino”. O que isso quer dizer? 
 
- Questione seus alunos sobre a frase “Vivendo e aprendendo”. 
 
- Existe a pureza entre os alunos de sua sala no que se refere ao 
diferente? 

http://letras.mus.br/pepeu-gomes/128262/acesso%20em%2011/08/2014%20as%2019:00
http://letras.mus.br/pepeu-gomes/128262/acesso%20em%2011/08/2014%20as%2019:00


 

 

 

 

A - Dinâmica do Desenho de Molde 

 

A- Dinâmica do Molde: 

Utilize um molde de menino e menina, o qual você pode confeccionar 

pessoalmente, solicitar o auxílio do professor de Arte, ou retirar em links 

sugeridos na web. 

Após confeccionar os moldes, pedir para que seus alunos tragam para sala 

de aula, materiais como: lápis coloridos, canetinhas coloridas, papel de 

recorte, cola e tesoura. 

Sob orientação do professor cada aluno irá receber o nome de um colega e 

não pode mostrar aos demais alunos, depois cada aluno deve estilizar seu 

molde de acordo com as características do colega, depois disso o professor 

monta um painel, onde os colegas devem identificar cada um e fazer as 

devidas colocações, sobre as semelhanças e diferenças entre meninos e 

meninas. O Material pode ser exposto em sala de aula ou no mural da 

escola. 

 

B- Dinâmica: Maria e João 

O professor leva para a quadra os alunos e fixa na parede da mesma duas 

cartolinas, uma com o nome MARIA escrito e outra JOÃO, lado a lado. 

Os alunos devem usar uma bola e ficar em círculo dispostos da seguinte 

maneira se possível: um menino, uma menina... 

Um dos alunos inicia a dinâmica e vai passando a bola, onde os colegas 

vão contando de 1 a 10. Quando chegar no número 10, o aluno que está 

com a bola na mão, deve correr na cartolina correspondente ao seu gênero 

e escrever uma característica relacionada ao gênero. 

Ex: João: Macho 

 Maria: Chorona 

Após todos participarem, o professor deve explorar os adjetivos citados nas 

cartolinas e trabalhar o comportamento de cada. 

PROFESSOR: Para exemplificar melhor as diferenças de gênero em 

sala de aula, você professor, pode realizar com seus alunos três dinâmicas 

específicas de gênero. 

 

 



 

3- Dinâmica: Ensinando Gênero E Sexualidade com  canetas 

 

Essa dinâmica é super prática para ensinar conceitos de gênero para seus 

alunos. Com materiais de fácil acesso na escola, como lápis, canetas, canetão, 

lápis colorido, você professor pode mostrar na prática os conceitos de gênero e 

sexualidade de forma rápida e de fácil entendimento. 

A dinâmica é simples: basta demonstrar através dos materiais combinando 

as cores. Exemplo: 

- Heterossexualidade: Uma caneta azul e uma caneta vermelha 

- Homossexualidade: Duas canetas da mesma cor (duas azuis ou duas 

vermelhas) 

- Gay: Duas canetas azuis. 

- Lésbica: Duas canetas vermelhas. 

- Bissexualidade: Uma caneta azul, duas vermelhas e vice-versa. 

- Preconceito: Uma caneta preta e várias azuis, ou uma azul e várias pretas. 

- Travesti: Caneta azul com tampa vermelha. 

- Transexual: Caneta com tampas nas duas extremidades de cores 

diferentes. 

 

 Fonte: Chiuchetta, Fabiana. Dezembro, 2014 



Após realizar as atividades sobre gênero, você professor pode verbalizar 

com seus alunos quais foram os adjetivos mais citados pelos alunos e qual a 

relação dos mesmos nas questões de gênero na família dos alunos. 

Observe principalmente as diferenças de gênero, o que pensam meninos 

em relação às meninas e vive-versa. 

A família e a escola são exemplos claros de organizações sociais, 

instituídas pelo gênero. 

A escola mantém num só lugar todos os sujeitos ligados à ela, como alunos, 

pais, professores, direção, funcionários e comunidade em geral. 

Dentro da sala de aula, as diferenças de gênero são visíveis até em alguns 

comentários feitos pelo professor, como de que as meninas são mais 

“quietinhas” ou meninos são mais “bagunceiros” por natureza, e quando nos 

deparamos com situações adversas, como uma menina agitada, é comum o 

comentário:” Essa menina parece um piazinho”. 

Podemos perceber também, através das colocações de nossos alunos, 

como a questão do preconceito e do machismo está presente nas famílias dos 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR: 
 

Para ilustrar melhor essa questão de desigualdade de gênero dentro da 

escola e sua relação com a vivência familiar, você pode baixar o vídeo 

Gênero Homem X Mulher, disponível no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIfBgCiO0U4 Acessado em 14/08/2014 às 

17:32 horas.  

O vídeo apresenta questões cotidianas a respeito da desigualdade de gênero 

entre homens e mulheres. 

É importante que após assistir o vídeo, o professor conduza a discussão 

entre a turma, mediando à mesma. Procure perceber em quais situações os 

alunos mais se assemelham. Isso ajudará posteriormente nas atividades 

práticas de jogos cooperativos que veremos a seguir. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIfBgCiO0U4


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/3/1372959219corda5.jpg 

 

Nessa parte da unidade didática, vamos demonstrar os jogos 

cooperativos como intermediadores na busca pela igualdade de gênero nas 

aulas de educação física. As atividades propostas auxiliarão você professor, a 

conduzir a turma durante as aulas de forma prática e dinâmica. 

As mesmas visam além da interação entre professor aluno, a melhor 

convivência na comunidade escolar e a igualdade de gênero dentro das 

atividades escolares em especial na disciplina de educação física. 

Para exemplificar melhor, os jogos cooperativos foram distribuídos numa 

seqüência metodológica, contendo uma atividade de apresentação, onde pode 

existir música, dança e pequenos teatros. Depois as atividades cooperativas 

utilizarão materiais como bola, arco, lenço etc. e em algumas aulas 

contemplaremos alguns esportes. Para finalizar as atividades de cada aula, 

utilizaremos atividades cooperativas de volta à calma. 

A seqüência está apresentada em aulas de 50 minutos, divididas em 3 

partes: Aquecimento, Desenvolvimento e Volta à Calma. 

Para finalizar as atividades, foi elaborada uma gincana cooperativa com 

duração de 04 aulas. 

 

 

Jogos cooperativos na igualdade de gênero na 

escola 



Aula 1 

Atividade 1: Legal, Legal, Legal 

Material: Aparelho de som, música 

Formação Inicial: Alunos  em  números pares dispostos em dois círculos 

com a metade no interior e a outra metade no círculo exterior.  

O professor vai trazer para a turma a música de Edinho Paraguassu: 

“Legal, Legal, Legal” disponível no site: http://www.letras.com.br/#!edinho-

paraguassu/legal-legal-legal acesso em 14/08/2014 às 11:42 horas. 

Explica-se a atividade da seguinte forma: 

- O círculo interno vira de frente para o externo, na primeira frase da 

música, o aluno do interior cumprimenta o aluno do círculo exterior, uma mão 

de cada vez. (2x). - Na segunda frase da música os alunos batem palma e 

batem na mão do colega. (2x) 

-Na parte do “legal”, fazer um giro de 360º (2x). - Depois disso, os alunos 

que estão no círculo interno, dão um passo para a direita e trocam de par. 

- Repete o movimento até todos cumprimentarem todos os colegas, 

assim você professor pode repetir a musica quantas vezes for preciso. 

 

Atividade 2: Máquina Humana 

Material: Nenhum 

Alunos em grupos de 4 a 5. Cada grupo deve pensar numa máquina que 

conheçam, no seu barulho e maneira de funcionar. Então o grupo deve utilizar 

o corpo para montar a máquina. Ao sinal do professor, o grupo determinado faz 

o movimento e som correspondente a sua máquina e os demais devem tentar 

adivinhar o nome da máquina. 

 

Atividade 3: As iniciais 

Material: Nenhum 

Alunos sentados em círculo. Cada aluno deve dizer seu nome e um objeto que 

gosta com a inicial de seu nome. 

Exemplo: “Eu sou a Fabiana, e gosto de Figos”. Acaba quando todos aos 

alunos falarem seu nome e gosto. 

http://www.letras.com.br/#!edinho-paraguassu/legal-legal-legal acesso em 14/08/2014 �s 11:42
http://www.letras.com.br/#!edinho-paraguassu/legal-legal-legal acesso em 14/08/2014 �s 11:42


Aula 2 

Atividade 1: A Teia 

Material: Rolo de Barbante. 

Alunos num grande círculo, onde o professor inicia se apresentando com 

nome e uma característica própria, enrola a ponta do barbante no dedo e lança 

o rolo para um aluno disposto aleatoriamente no círculo, este enrola o barbante 

no dedo e repete a ação do professor até todos participarem. Depois todos têm 

que voltar o lançamento até enrolar o barbante e chegar ao professor que 

iniciou a brincadeira. 

OBS. Essa dinâmica pode ser utilizada em qualquer disciplina de ensino 

e até como revisão de conteúdo. 

 

Atividade 2: Basquetebalde 

Material: Bola e dois baldes 

Dividir a turma em duas equipes, onde cada equipe tem um integrante que 

segura o balde. Esse aluno pode correr pelas linhas laterais da quadra, sem 

entrar na mesma. 

Cada equipe deve passar a bola entre si, sem caminhar ou quicar a mesma, 

tentando lançá-la dentro de seu balde. A equipe contrária pode deve fazer o 

mesmo e pode tentar roubar a bola do outro grupo ao mesmo tempo em que 

tenta colocar sua bola em seu balde. 

Se uma das equipes desrespeitar as regras, perderá pontos. 

Cada arremesso convertido vale 2 pontos. 

 

Atividade 3: Negrinhos da África 

Material: Nenhum 

Brincadeira conhecida por todos, com dizeres em coro também conhecidos, 

onde se divide a turma em dois grupos que devem se reunir e escolher uma 

profissão para demonstrar por mímica para os colegas adivinharem. Caso não 

adivinhem devem passar da barreira estipulada pelo professor e podem “pegar” 

os colegas que irão então fazer parte da outra equipe. 

 



Aula 3 

 

Atividade 1: Roleta de Apresentação 

Material: Nenhum 

O professor pede para que o grupo faça dois círculos concêntricos, um 

no lado interno e outro no lado externo, de frente um para o outro. O professor 

bate palmas e as pessoas do círculo interno giram para a direita e 

cumprimentam o colega dizendo uma palavra relacionada à disciplina. Ex. 

“Maria: bola”. Ao bater palmas novamente os alunos giram e cumprimentam 

outro colega. Depois invertemos os círculos para que todos participem. 

 

 

Atividade 2: Volençol 

Material: dois lençóis, rede de vôlei e bola de plástico leve. 

Dividir a turma em duas equipes, uma de cada lado da quadra de vôlei, 

segurando cada uma seu lençol. Uma das equipes inicia a brincadeira, 

impulsionando a bola sobre o lençol e passando a mesma por cima da rede, a 

equipe do lado contrário não pode deixar a bola cair no chão, e deve segurá-la 

no lençol e devolvê-la por cima da rede. Cada vez que a bola cair em um dos 

lados da quadra, é ponto para a equipe contrária. 

 

 

Atividade 3: Salada de Frutas 

Material: Nenhum 

Alunos sentados em círculo, cada um escolhe em voz alta uma fruta. O 

professor inicia a brincadeira dizendo: Fui à feira comprar “melão”, Melão não 

tinha comprei “manga”. O aluno que escolhe a fruta “Manga” dá seqüência a 

brincadeira. O aluno que esquecer ou passar batido quando for pronunciada 

sua fruta sai da brincadeira. 

 

 

 



Aula 4 
 

Atividade 1: Estou aqui porque... 

 

Material: Cadeiras 

Alunos sentados nas cadeiras, em círculo, onde um dos colegas ficará no 

centro, em pé. Esse colega em pé deve se apresentar e dizer porque veio. Ex. 

“Eu sou a Fabiana e estou aqui porque tenho duas mãos”. Nesse momento 

todos que tem duas mãos levantam trocam de cadeira, inclusive o colega de pé 

que deverá tomar o lugar de outro. Assim quem ficou de pé continua a 

brincadeira. 

 

 

Atividade 2: Terra 

Material: Uma bola 

Alunos num grande círculo em pé, um dos alunos fica no círculo segurando a 

bola. Esse aluno lança a bola para outro colega e nesse momento todos devem 

gritar o nome do colega e formar um grande círculo em volta do colega que 

está com a bola. 

OBS: O espaço para essa atividade deve ser amplo, pois o círculo vai ser 

renovado sempre que trocar o dono da bola. 

 

 

   Atividade 3: Galinha Cega 

 

Material: Venda para os olhos 

Alunos em círculo de mãos dadas, um deles fora para representar a galinha 

cega. 

Esse aluno ficará no centro do círculo com os olhos vendados, o professor 

pede para que esse aluno dê três voltas ao redor de si mesmo, para depois se 

dirigir a qualquer pessoa do círculo, apalpar o rosto e tentar reconhecê-la. Se 

conseguir trocar de lugar, caso não consiga volta ao círculo e repete. 



Aula 5 

Atividade 01: Eco-nome 

Material: Nenhum 

Alunos em círculo, onde um dos alunos vai até o centro do mesmo e fala o 

primeiro nome em voz alta e realiza um movimento de um animal. Volta para o 

seu lugar e outro aluno realiza a ação até todos terem feito o movimento sem 

repetir os bichos. 

 

Atividade 02: Queimada Invertida 

Alunos dispostos como no jogo de queimada normal, onde ficam dois alunos 

nas bases como reserva e os demais divididos em duas equipes, cada uma 

dentro de uma das áreas da quadra de vôlei. 

O que diferencia essa queimada é o fato de que quando um dos integrantes de 

cada equipe “morre”, eles não vão só para o fim da quadra, mas para as 

laterais também.Outra regra importante é que quando um aluno do centro 

recebe a bola, ele não precisa necessariamente arremessá-la contra a outra 

equipe, podendo passar para os reservas laterais. A cooperação entre reservas 

de fundo, laterais e alunos do centro facilita ganhar o jogo. 

 

Atividade 03:  O nó 

Material: Nenhum 

Alunos organizados em grupos de 10 a 20 alunos em círculo de mãos dadas. 

O professor explica que todos irão formar um nó humano e pede para que cada 

um dê a mão aleatoriamente para um colega do círculo, e depois a outra, 

ficando todos de mãos entrelaçadas. Após isso, o professor explica que as 

pessoas só voltaram a formar um grande círculo novamente, se cooperarem 

entre si para desatar o nó. Então cada um pode auxiliar o colega a desatar o nó 

sem soltar as mãos. 

 

 

 

 



Aula 6 

Atividade 01: Zeca Pacotinho 

Material: Aparelho de som 

Alunos dispostos em dois círculos, a metade no círculo interno de frente para 

os alunos do círculo externo. 

O professor apresentará a música de Edinho Paraguassu: Zeca Pacotinho, 

disponível em: http://letras.mus.br/edinho-paraguassu/367766/ . após todos 

ouvirem a música, o professor pede para os alunos repetirem os movimentos 

da mesma na seguinte seqüência: 

1-dança no lugar ; 2- pular no lugar; 3-rebolar no lugar; 4- alunos do círculo 

central dão um passo para a direita e abraçam o colega do círculo externo. 

Repetir o processo até que todos sejam abraçados. 

Obs: Os ritmos da música variam então os alunos dançaram vários ritmos 

numa música só. 

 

Atividade 02: Futebol Cego 

Material: Venda de olhos e bola de futsal 

Alunos dispostos em duas equipes, onde cada equipe deve ter um número 

igual de guias e jogadores. Ex. 10 alunos onde 5 são  guias e 5 são jogadores. 

O professor chama uma dupla de cada equipe e venda os olhos dos jogadores, 

então ao sinal do apito, os guias devem guiar os jogadores com a bola no pé 

até a trave, para fazer o gol, quando fizerem, rapidamente troca de dupla até 

que todas as duplas participem. Para variar, o professor pode após a primeira 

rodada trocar as duplas de guias para jogadores. 

 

Atividade 03: A ordem de idades 

Material: Nenhum 

 Alunos dispostos em duas equipes cujo objetivo do jogo é ordenar a turma por 

ordem de data de nascimento, da maior para a menor, sem falar uma palavra, 

apenas usando gestos. Ganhará quem conseguir se organizar primeiro, sem 

mentir e falar. 

:%20http:/letras.mus.br/edinho-paraguassu/367766/


Aula 7 

Atividade 01: Espelho 

Material: Aparelho de som 

Alunos dispostos em duplas pela quadra. Um aluno será o espelho, outro a 

pessoa. O professor explica a função de um espelho, depois coloca uma 

música animada e os alunos/pessoas devem fazer gestos de acordo com o 

ritmo da música e os espelhos devem imitá-los. 

Pode trocar de lugar para que todos participem de forma igual. 

 

 

Atividade 02:  Pipoca Melada 

Material: Aparelho de som  

Alunos movimentando-se livremente pela quadra. O professor explica a 

brincadeira onde cada um é uma pipoca, pede então para que todos pulem 

como pipocas. Quando dois alunos se encostarem, passam a pular juntos, ao 

som da música e no ritmo, cada vez que encostar em outros colegas devem se 

grudar até formar uma grande bola de pipocas meladas. 

 

Atividade 03: Semente 

Material: Nenhum 

Alunos à vontade pela quadra. O professor pede para os alunos fecharem os 

olhos e fala palavras no ouvido de cada um. Somente para um dos alunos ele 

vai dizer a palavra “SEMENTE”. Então o professor pede para que os alunos 

caminhem livremente, cada colega encontrado deve apertar a mão e perguntar: 

“Você é a semente?” Se a resposta for sim, ele deve permanecer parado e a 

semente para também. A brincadeira termina quando somente um aluno ficar 

caminhando. 

 

 

 

 

 



Aula 8 

 

Atividade 01: Balão Maluco 

Material: Balões e aparelho de som 

Alunos em círculo, o professor explica que quando a música começar, o balão 

deve ser passado de mão em mão no sentido anti-horário. Quando a música 

parar, quem estiver com o balão na mão vai até o centro e faz um movimento 

com o balão, depois retorna e continua a brincadeira até que todos façam o 

movimento. 

 

Atividade 02: Guias 

Material: Venda para os olhos, caixas de papelão, cones, cordas, bolas. 

O professor constrói uma pista de obstáculos. Divide-se a turma em duas 

equipes, onde um aluno de cada equipe ficará de olhos vendados e tentará 

passar pela pista enquanto os demais da equipe devem guiá-lo para que não 

toque em nenhum obstáculo, caso toque deve voltar ao início. Vence a equipe 

que obtiver êxito primeiro. 

 

Atividade 03: Caretas 

Material: Nenhum 

Alunos em círculo. O professor pede para que cada um pense numa careta, 

então inicia fazendo a sua careta para o colega ao lado, esse imita e depois faz 

sua careta para o colega ao lado, repete até todos fazerem suas caretas e 

chegar ao professor novamente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Aula 9 

 
 

Atividade 01: Dança da Vassoura 

Material: Bastão, aparelho de som. 

Alunos dispersos pela quadra, quando a música  começa todos procuram um 

par e começam a dança, apenas um dos alunos fica sem par e recebe a 

vassoura. Após um tempo, esse aluno solta a vassoura no chão e todos devem 

procurar um novo par. Quem sobrar, deve pegar a vassoura e reiniciar a dança. 

 
 

Atividade 02: Cabo da Paz 

 

Material: Corda, Giz e um lenço. 

Alunos dispostos em dois grupos. Marcar o centro da corda com o lenço e 

desenhar no centro da área de jogo um círculo no chão. 

O jogo é igual ao cabo de guerra, onde os dois devem puxar a corda para seu 

lado, o que equilibra o jogo é o lenço quando sai do centro do círculo. Vence a 

equipe que puxar a corda mais para seu lado. 

 

Atividade 03: Os óculos 

Material: Óculos feitos de cartolina, ou de material sintético sem lentes. 

Alunos à vontade pela quadra, o professor inicia a atividade dizendo que os 

óculos são da desconfiança, e quando se coloca esses óculos ficamos 

desconfiados. Passa o óculos para um aluno e esse diz que tipo de óculos ele 

está usando. Ex: Confiança, implicância, respeito, preconceito... 

Obs. Nessa atividade ressaltar valores relacionados ao Gênero e Diversidade. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aula 10 
 

Atividade 01: Perna, pra que te quero? 
 
Material: Bolas de diferentes tamanhos e pesos 

Alunos em círculo, sentados no chão, próximos um do outro, pernas 

estendidas. O professor entrega uma bola para circular pelo grupo. Os alunos  

devem passar a bola somente usando as pernas dos alunos, não podem usar 

as mãos. Quando todos fizerem a atividade, trocar de bola usando uma mais 

pesada. 

 

 

Atividade 02: Bocha Adaptada Cooperativa 
 
Material: Bolas de borracha, bolas de tênis, e bola de ping-pong. 

As regras são as mesmas da bocha convencional, porém as bochas são de 

dois tipos de bola. 

A turma é dividida em duas equipes de componentes iguais. Uma equipe inicia 

com as bolas de borracha e outra com as de tênis. O bolin é representado pela 

bolinha de ping-pong. 

Depois da primeira rodada, trocar as bolas das equipes. 

 

 

Atividade 03: Continue a história 

 

Material: Nenhum 

Alunos em círculo. O professor inicia a dinâmica, contando uma história de 1 

minuto, ( nesse caso pode ser relacionada ao gênero).Logo depois o aluno da 

direita, continua a história e vai passando até que todos continuem um 

pouquinho da história. 

 

 

 

 

 



Aula 11 
 
 

Atividade 01: Salva-me com um abraço 
 
Material: Balões 

Alunos dispostos livremente pelo espaço. O professor explica que a brincadeira 

é de pega-pega, onde todos devem se salvar. 

Um dos alunos é o pegador que terá uma bexiga nas mãos, quando ele tocar 

no peito do colega com a bexiga ele passa para pegador e se os colegas não 

quiserem ser pegos eles devem se abraçar em duplas, trios ou quartetos. 

 

 

Atividade 02: Onze 

 

Material: Nenhum 

Alunos divididos em grupos de três. Eles devem se organizar para que ao 

mesmo tempo, colocar as mãos para trás e mostrar com a mão direita os 

dedos ao mesmo tempo de zero até cinco. 

O objetivo do jogo é a soma dos dedos dê onze, se não conseguir  na primeira 

tentativa, tenta-se novamente. 

 

 

Atividade 03: Futpar 

 

Material: Bola de futsal 

Alunos com formação em dois times com quatro grupos  de duplas em cada um 

onde cada dupla fica de mãos dadas. Escolhe-se um goleiro.  

As regras são as mesmas do futsal, o que diferencia, é que as duplas não 

podem soltar as mãos, caso soltem, o gol não será valido. 

 

 

 



Aula 12 
 
 

Atividade 01: Formando Grupos 

 
Material: Aparelho de som 

Alunos livres pela quadra com música. Ao parar a música, o professor solicita a 

formação dos grupos de acordo com vários critérios: cor do cabelo, altura, mês 

de aniversário, time de futebol, signo. 

 
 

Atividade 02: Passando pelo túnel 
 
Material: Nenhum 

Alunos à vontade pelo pátio. O jogo é de pega-pega e todas as pessoas devem 

correr do pegador. Aqueles que forem pegos devem ficar parados com as 

pernas abertas. Para ser salvos, os demais devem passar  por entre as pernas  

dos outros para ficarem salvos. Assim cada participante tem dupla missão, fugir 

se salvar . 

 

 

Atividade 03: Orquestra humana 

 

Material: Nenhum 

Alunos sentados no chão em círculo, pernas estendidas. O professor pede para 

que os alunos pensem em dois sons, um que corresponda ao pé direito e outro 

para o pé esquerdo. Assim que todos pensarem nos sons o professor começa 

a reger a orquestra pedindo para que todos façam o som do pé direito e depois 

do esquerdo e vai variando de acordo com os sons que serão produzidos. 

O professor pode também pedir mais sons para as demais partes do corpo. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
Fonte: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1 

 
 

Para finalizar as atividades de implementação da Unidade didática, será 

realizada uma Gincana Cooperativa, com duração de 04 aulas, mas pode 

ultrapassar esse tempo caso seja necessário. 

As provas da gincana serão organizadas em forma de circuito, e os alunos 

ficarão divididos em grupos de 6 a 8 integrantes dependendo na quantidade de 

alunos da turma. 

Será necessário o auxilio da equipe pedagógica da escola para contar a 

pontuação e fiscalizar as provas. 

Os materiais utilizados na gincana são de fácil acesso na escola e a mesma 

pode ser realizada na quadra da escola durante as aulas de educação física. 

Serão utilizadas atividades de cunho esportivo como arremessos de basquete, 

chutes de futsal, e atividades de raciocínio ou habilidades cognitivas. 

As atividades não visam somente a competição, mas sim, a cooperação 

necessária entre os componentes da equipe para alcançar os objetivos.   

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=1


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prova 1: Grito de Guerra 

 
 Montar o nome da equipe num pedaço de TNT e elaborar um grito 
de guerra da equipe, relacionado ao nome. 
 

Prova 2: Meias 

 
Atividade com os professores: cada equipe deve trazer o maior 
número de meias que puderem encontrar, porém só valem as meias 

PROVAS 

PROFESSOR: 
 

Para realizar essa gincana cooperativa, você vai precisar dos 

seguintes materiais: 

- cola 

- jornal 

- bola de futsal 

- bolinha de tênis 

- bola de basquete 

- barbante  

- caneta 

- garrafa pet 2 litros 

- Tangran 

- quadro de giz ou cartolinas fixas na parede 

- tabela e cesta de basquete 

- TNT 

- pincel e tinta guache 

- papel em branco 

- tesoura 



dos professores que estão na escola nesse dia. O professor dono 
da meia deve confirmar se a meia é sua mesmo. 
 

Prova 3: Nó na caneta 

 
Nessa atividade você professor deve antes amarrar 10 barbantes 
em uma caneta na ponta de cima da mesma. Colocar  uma garrafa 
Pet sem tampa no chão. Dado o sinal, os alunos pegam os 
barbantes e tentam todos ao mesmo tempo colocar a caneta dentro 
da garrafa. 
O tempo para essa prova é de 1 minuto. 
 
 
 
 

Prova 4: Mímica das profissões 
 
Cada equipe terá o tempo de 5 minutos para adivinhar o máximo de 
profissões descritas nos papéis dobrados dentro de um copo. 
Um aluno escolhido pela equipe deve pegar um papel por vez e 
fazer a mímica relativa à profissão descrita no mesmo. Todos os 
demais podem opinar até acertar. 

 

 

Prova 5: Desenhando 
 

Cada equipe tem o tempo de 5 minutos para adivinhar o máximo de 
animais e objetos descritos em pequenos papéis dobrados dentro 
de um copo. Cada equipe escolhe um componente para desenhar, 
este pega um papel por vez e faz o desenho referente ao objeto ou 
animal escolhido, os demais tentam por sua vez adivinhar o 
desenho. 
 
 

Prova 6: Figuras no Tangran 

 
A partir das figuras do Tangran podemos criar várias figuras. A 
prova consiste em montar o máximo de figuras de acordo com os 
modelos existentes no Tangran em 15 minutos. 
 
 
 
 



 

Prova 7: Chute ao gol 
 
Antes de iniciar a prova o professor deve repartir com o uso de 
barbante, a trave de futsal em 6 partes, como mostra o quadro 
abaixo. A pontuação também será diferenciada como mostra o 
quadro: 
 
Trave de futsal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos da equipe deve realizar 1 chute em cada rodada. O número 
de rodadas é 3. Para cada chute o anotador coloca o nome da 
criança e sua pontuação. No final das 3 rodadas, o anotador soma 
os pontos da equipe. 
 
 

Prova 8: Arremesso de basquete 
 
Cada equipe terá que realizar 2 arremessos de basquete. Cada 
arremesso será feito da linha de arremessos e vale 2 pontos. 
Ao final da rodada, o anotador deve contar os pontos da equipe 
realizando a soma. 
 
 
 

Prova 9: Passa bolinha 
 
Cada equipe vai receber uma bolinha de tênis, todos devem ficar 
sentados no chão, pernas estendidas e coladas umas nas outras.Ao 
sinal, o primeiro da fila passa a bolinha somente usando as pernas 
para o colega ao lado, que deve repetir a ação até que a bolinha 

 

4  3 pontos 3 

pontos 

2 pontos 2 pontos 4 

 



chegar no último componente da equipe. Então o primeiro pode 
pegar outra bolinha e reiniciar a brincadeira. Ao término do tempo 
estipulado pelo professor, o anotador deve contar quantas bolinhas 
a equipe conseguiu passar. 
Se a equipe perde a bolinha pelo caminho, ou usar a mão, as 
mesma volta ao começo. 
 
 
 
 
 

Prova 10: Montar roupa de jornal 
 

Para essa prova, cada equipe vai contar com a criatividade para 
confeccionar uma roupa reciclável, utilizando apenas jornais 
usados, cola e tesoura. 
Um dos alunos servirá de modelo vivo, e os demais irão 
confeccionar a roupa de acordo com sua criatividade. Após o tempo 
necessário, os modelos de cada equipe irão participar de um 
desfile. 
A pontuação será a seguinte: 
50 pontos pela participação das equipes 
50 pontos para a equipe vencedora 
30 pontos para a segunda colocada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Professor: 

 
Ao final das provas da gincana cooperativa, você professor deverá 
contar a pontuação de cada equipe e então eleger os vencedores 
da mesma. 
Como o intuito da mesma é a cooperação, você deve premiar todos 
os participantes de todas as equipes. Isso pode ser feito com uma 
bala por exemplo. 
 Para destacar os vencedores, peça para que todos cantem os 
parabéns. Você pode também entregar medalhas para todos. Para 
isso peça auxílio do professor de Artes de sua escola, na confecção 
feita pelos próprios alunos da turma, onde todos devem ganhar. 
Afinal, ao longo dessas 32 aulas, nosso objetivo maior é diminuir a 
desigualdade e todas as formas de preconceito e discriminação. 



 

Atividade Final: Questionário Avaliativo 

 

 

Após a realização de todas as atividades da unidade didática, deve-se repetir o 

questionário da família. Após a aplicação do mesmo, analise as diferenças nas 

respostas comparando com a primeira aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Família e Famílias 

1. Quem mora com você? 

Pai(    )    Mãe(     )   Outros (   ) Especifique: 

2. Das pessoas que moram na sua casa, quais trabalham e em que profissão? 

Pai(    ) Prof._________ Mãe( ) Prof._____________ Outros (   ) 

Prof______________ 

3. Das pessoas que moram com você, quem fica mais em casa e por quê? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

4. Quem delas contribui mais com as despesas da casa? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

5. Qual deles (as) toma mais as decisões no dia-a-dia? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

6. Você tem irmãos ou irmãs? Quantos e quais as idades deles? 

Sim(    )   Quantos (     )   Idades:________       Não (    ) 

7. Identifique as diferenças e semelhanças entre você e seus irmãos. 

Diferenças: 

Semelhanças: 

8. Você e seus irmãos fazem alguma atividade doméstica? 

Sim(    )  Qual?     Não (     ) Por que? 

9. Quem realiza mais as atividades domésticas em sua casa e por quê? 

Pai (    )   Mãe (    )  Irmãos (   )  Outros (    )  Especifique: 

10. As tarefas domésticas são divididas em sua casa? Quem faz o quê? 

Sim(     ) Quem faz o que?______________________________ 

Não (   ) Por que? 

11. Quem trabalha fora e quem trabalha em casa? 

Fora:        

Em casa: 

12. Seu (s) irmão (aos) são do mesmo pai e mãe, ou na sua casa seus pais 

são separados/ divorciados com junção de filhos? 

Mesmos pais (    )   Pais separados (     ) 

13. Você acha certo, as mulheres fazerem mais atividades domésticas do que 

os homens. Por quê? 
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