
Intervenção

Trilha da vida

                                            Autora: Talia Cristina dos Santos Romano Dotto Dotto

Contextualização

A igualdade de gêneros significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos

e deveres. Homens e mulheres devem ser livres para fazer as suas escolas e desenvolver

as suas capacidades pessoais sem a interferência ou limitação de estereótipos.  Tanto

uma  mulher  como  homem  durante  sua  vida  têm  fases  iguais:  nascem,  crescem  e

morrem.

Habilidades a serem desenvolvidas

Conscientizar os alunos das diferenças, mas também do que possuem de igual durante a

os anos.

Conhecimentos mobilizados

Promover uma reflexão aos jovens para que eles percebam que não são tão diferentes 
assim.

Procedimentos metodológicos

Será aplicado um jogo que se chama “ Trilha da vida” para os alunos, o jogo possui as

fases da vida que temos, como: nascimento, puberdade e etc. Será dividido os alunos em

grupos de meninas e meninos, onde cada grupo terá um peão que se movimentar ao

longo do jogo.

Registro de intervenção:

Os alunos foram bem participativos na atividade.



Figura 1: A bolsista Talia explicando a atividade.

Figura 2: Os alunos empolgados com o jogo.



Figura 3: Os alunos participando da atividade,

Avaliação

A avaliação será realizada através da  participação dos alunos na atividade.
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Noticia: Jogo Trilha da vida                            Autor: Talia Dotto

No dia 27 de novembro foi feito um jogo que se chama “Trilha da vida”, com os alunos

do sexto ano da Escola Carlota Vieira da Cunha com o intuito de mostrar a eles que não

existem tantas diferenças assim entre meninos e meninas.
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