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  Ficha de Actividade 
 

Actividade: “Jogo do sim e do Não”  

Objectivos: promover a igualdade de géneros 

                     Reflectir sobre a divisão de tarefas em casa de cada criança 

                      Desmistificar alguns mitos relacionados com a igualdade de géneros 

                      Contribuir para uma efectiva igualdade de géneros 

Material: Listagem de perguntas alusiva á igualdade de géneros Tempo:60m 

Destinatários: Crianças de 4/5/6 anos 

Procedimentos: Vai ser proposto ao grupo a realização dum jogo interactivo. Isto é: é 
definido um local da sala para o sim e outro para o não. Depois é realizada uma pergunta e 
cada um terá de se posicionar no local correspondente á sua opinião.  

As perguntas serão: 

Os rapazes brincam com bonecas ?  

As raparigas brincam com carros, pistolas, piões….?  

Os rapazes vestem camisas com flores e bonequinhos? 

Os rapazes usam cor de rosa? 

Em casa, o pai passa a roupa a ferro? 

 Em casa, a mãe passa a roupa a ferro? 

Em casa o pai  faz a comida? 

 Em casa a mãe faz a comida? 

Em casa a mãe põe a roupa a secar? 

 Em casa o pai põe a roupa a secar? 

Em casa o pai conta uma história ? 

 Em casa a mãe conta uma história? 

Em casa a mãe  fica muitas vezes sentada a ver televisão durante muito tempo?  

Em casa o pai fica muitas vezes sentado a ver televisão durante muito tempo? 
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Em simultâneo é feito a monotorização do resultado num quadro que servirá para registar os 
resultados das várias perguntas. 

 Depois, de analisados os dados do jogo iremos saber da razão das respostas dadas. O 
objectivo será alertar para a importância da partilha e cooperação na realização das tarefas 
entre pares, e que todas as cores e brinquedos são válidos para todos. O importante é que 
seja do agrado de quem os utiliza.  

 Numa outra ocasião serão visionados pequenos filmes do Youtube sobre esta temática- / 
Uma família feliz - igualdade entre sexos – de Magniblp—que aborda a partilha de tarefas  e 
Igualdad  de género de AndalunaySamir que serão um reforço das ideias abordadas 

 

 


