
Atividade 04.06 – Nível II 

Eixo e Campo de Experiência:  Identidade e autonomia - O eu o outro e o nós 
 
Objetivo: Reconhecer a importância da cooperação nas tarefas dentro de casa, criando assim autonomia e ampliar as relações interpessoais e 
desenvolver atitudes de participação e cooperação. 
 
Didática/Justificativa: Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e 
senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. A cooperação se ensina às crianças com o exemplo. Se as crianças 
virem atitudes de cooperação dos seus pais com os outros, elas se sentirão motivadas a praticá-las e imitá-las. Agora converse com a criança 
sobre a cooperação dos afazares em casa, como ela poderia ajudar melhor, estimule a cooperar dando algumas atividades fáceis de uma forma 
divertida como por exemplo:  
Roupa suja: Separe as meias das roupas que você acabou de lavar e veja quem consegue encontrar mais pares no menor tempo. Veja quem 
dobra as camisetas mais rápido. Brinque de serviço de entrega de lavanderia para guardar as roupas limpas nos armários e gavetas. As crianças 
menores vão gostar de aprender a apertar os botões da máquina de lavar. 
 
Limpeza do quarto: Brinque de loja: faça pedidos de itens que estão no chão e devem ser entregues à prateleira ou à caixa de brinquedos. 
Aumente o som e dance enquanto você e as crianças estão arrumando o cômodo. Use um cronômetro e ofereça um prêmio para quem terminar 
primeiro de arrumar o próprio quarto. Pratique habilidades com bolas de roupas, jogando as peças sujas no cesto de roupas de uma 
determinada distância. 
  
Limpeza da cozinha: Fantasiem-se: limpem fantasiados de garçons ou mordomos. Faça com que as crianças se sintam em um filme de ação 
dando “missões” para cada uma. Compre equipamentos de limpeza de brinquedos, como uma vassoura para os pequenos, de cores chamativas. 
Finja que está fazendo o comercial de um produto de limpeza que você está utilizando. Peça para as crianças fazerem o mesmo com a vassoura 
ou o espanador de pó. 
  
Na atividade da folha, a criança deverá marcar um x nas atividades que ela coopera em casa. Depois ela poderá colorir como quiser. 
 




