
FERRAMENTAS E ATIVIDADES DE APRENDIZADO

Jardim Play-Doh
.�� Cooperação
Cooperar, fazendo concessões e dividindo recursos, é uma 

habilidade cada vez mais importante no século 21[13]. 

Embora os adultos não vejam crianças pequenas como 

colaboradores, as pesquisas mostram que elas são 

“ajudantes naturais”[14], capazes de dividir, ajudar e

cooperar quando trabalham juntas em uma atividade 

comum[15]. Fazer com que os pequenos trabalhem juntos 

pode ser um grande desafio, mas quando a ideia de criar 

um Jardim de Play-Doh comum é lançada, gera-se a 

oportunidade de uma cooperação benéfica para todos. 

Durante esta atividade, as crianças trabalham juntas para 

criarem um jardim divertido, com Play-Doh de suas cores 

favoritas.

Você vai precisar de: O que fazer:
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Massinha Play-

Doh - cores
sortidas

1º PASSO

Pegue uma folha de papel grande. Peça para as crianças 
desenharem um jardim usando canetinhas coloridas. Faça 
perguntas para ajudar na geração de ideias. Por exemplo: 
“o que nós temos no nosso jardim? Flores? Vegetais? Uma 
cerca? Vasos de planta?”

• Folha de papel grande
• Canetinhas coloridas
• Superfície de trabalho

plana
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2º PASSO

Sugira que elas trabalhem juntas para criarem um 
jardim comum, ao invés de cada uma fazer o seu jardim.

3º PASSO

Depois, peça para as crianças criarem os objetos 
desenhados usando massinha Play-Doh. Assista enquanto 
eles transformam o desenho em um colorido jardim em 3D.

Dicas divertidas

Durante o projeto, incentive as crianças a complementarem as ideias umas das 
outras. Enquanto elas desenham e criam, facilite a experiência, ajudando-as a 
dividirem o espaço, as tarefas e o material. No fim da atividade, aponte os 
benefícios e vantagens do trabalho em conjunto e lembre que sem a 
cooperação e a ajuda de todos esta bela obra não poderia ter sido criada!
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Potenciais benefícios desta atividade:

Com a sua participação e usando as “Dicas divertidas”, esta atividade
proporcionará às crianças a oportunidade de explorarem conceitos e
trabalharem habilidades valiosas, como: 

Cooperação 

• Realizando atividades em que os participantes tenham

objetivos em comum

• Identificando os papéis de cada um dentro do grupo

• Fortalecendo a capacidade natural de ajudar em interações

diárias

Compartilhar 

• Descobrindo como nos sentimos ao trabalharmos juntos

em prol de um objetivo comum

• Aprendendo o revezamento para uso do material

Compreender emoções 

• Falando sobre o que cada um gostaria de fazer e por que ajuda a

identificar e reconhecer os pensamentos e sentimentos do outro 
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