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Ficha de Actividade 
 
 

JOGO DO CHAPÉU  
 

Modelos socioculturais do masculino e do feminino 
 

Objectivos:   
 

• Reflectir sobre os modelos socioculturais do masculino e do feminino; 

• Entender os papéis de género como flexíveis, igualitários e não 
discriminatórios. 

 
Material:   
Papel, lápis de carvão, borracha 
 

 

 

Tempo :  
60 minutos 

 

Destinatários:  22 alunos com idades compreendidas entre os 7 e os 8 anos de 
idade, a frequentar o 2.º ano de escolaridade 

 

 

Procedimentos: 

- Os alunos sentam-se no chão, dispostos em círculo; 
 
- A professora explica que o chapéu passará de aluno para aluno para que cada um 
retire um papel e classifique o comportamento de feminino ou masculino; 
 
- O debate de cada comportamento é feito individualmente; 
 
- Em paralelo a professora vai registando as opiniões dos alunos. 
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Cartões da atividade  

 

Passar a ferro 

Fazer o 

almoço e o 

jantar 

Conduzir um 

camião 

Dizer “gosto 

de ti” 

Ter força e 

coragem 
Chorar 

Lavar a loiça Ver futebol 
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Pôr a mesa Fazer a cama 

Despejar o 

lixo 
Aspirar 

Perguntar 
“Queres namorar 

comigo?” 

Ajudar nos 

trabalhos de 

casa 

Limpar o pó 
Fazer 

compras 
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Lavar o carro 
Fazer 

reparações 

Estender a 

roupa 

Dá banho 

ao(s) filho(s) 

Leva a(o) 

filha(o) à 

escola 

Gosta de 

brincar 

 

 
 


