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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:18/05/2020 

Título da Atividades 01: Hora da História “ Família é feita de amor”  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender. 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidas, 

etc. 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos. 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias. 

 

Resumo:  

 

Nesta atividade a criança irá conhecer a história do “família é feita de amor”, para perceber 

que a família é entendida como um grupo de pessoas unidas por um laço afetivo. Desse 

modo, existem diversos tipos, que variam de acordo com sua constituição e organização. 

 

Preparação: 

Introdução 

A família é o primeiro ponto de referência para a criança, assim também a sua casa. A escola 

entra na vida dela ampliando sua noção de espaço e seu sentimento de integração ao mundo.  

 Esse tema visa promover a interação com a família de modo a estimular o desenvolvimento de 

sentimentos como carinho, amor e respeito ao próximo. Além disso, será desenvolvido na 
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intenção de tentar identificar e superar os desafios, trabalhando na criança a afetividade e a 

importância deste sentimento no convívio familiar, buscando por meio da interação uma 

formação das crianças como cidadãos.  

 

Encare esses momentos não como um cumprimento de tarefas, mas sim como uma 

oportunidade de passar mais tempo ao lado do seu bem mais preciso.  

 

Materiais 

Livro Amor de Familia. 

 

Espaços: 

Por se tratar de leitura, esta atividade precisa de um local agradável e com pouco ruído, 

podendo ser na sala, no quarto, etc. 

 

Tempo sugerido:  

Aproximadamente: 40 minutos. 

 

Registro da atividade: 

 

Registre em fotografias e/ou vídeos, ou atividades para documentação e envie para o nosso 

grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? O modo 

como a criança interage com a história. Ela pode perguntar e responder sobre a história 

ouvida? Consegue criar e/ou recontar a história e também nomear as ilustrações com base nas 

imagens? Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras 

formas de expressão? 
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O que fazer durante? 

Leia a história, aguçando a curiosidade delas quanto aos aspectos culturais da família 

apresentada no livro: costumes, culinária, festas, traços físicos, entre outras particularidades 

tratadas na história. Instigue-as a antecipar sobre o que trata a história antes de começar a ler. 

Proponha uma investigação sobre as famílias, em que cada criança possa conhecer mais 

sobre sua própria origem e sobre seus antepassados. Nesse diálogo, promova um 

levantamento de fatos e curiosidades que desejam saber sobre as próprias famílias como, por 

exemplo: a localidade onde os familiares nasceram e vivem, suas origens, seus costumes, 

brincadeiras da infância, culinária, histórias, festas que participam etc. 

Em outro momento, conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada um, se 

aprofundando no assunto “eu e minha família”. Levar as crianças a perceberem que não existe 

um único modelo de família. Ressaltar o respeito às diferenças existentes, os hábitos e 

comportamentos dos diversos tipos de família.  

Segue o link para ver a história: 

https://drive.google.com/file/d/1_gCReK28TnOTJp7G5roKbuAgeL6H7EJ9/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_gCReK28TnOTJp7G5roKbuAgeL6H7EJ9/view


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/

