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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:19/05/2020 

Título da Atividade 02: Identificando os membros da família. 

 

Objetivos de Desenvolvimento 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

  Dialogar com as crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões.  

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

compreender. 

 

Resumo 

Conversar com a criança sobre as pessoas de sua família, semelhanças, diferenças e nomes 

de cada um. Com isto espera-se que a criança mobilize conhecimentos de seu próprio 

contexto familiar e seja capaz de reconhecer e representar as pessoas que constituem a sua 

família. Além disso, mostrar fotos da família e realizar um desenho do mesmo. 

 

Materiais 

Fotos dos membros da família, lápis de cor e/ou giz de cera, papel. 

 

Espaços: 

Preparar um local onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está sendo 

passado ou mostrado (como quintal, quarto, sala, entre outros).  
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Tempo sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

A criança consegue identificar a quantidade de membros na família? Quais as ações e reações 

das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? Observe o modo como a criança 

identifica cada foto, se ela recita os nomes das pessoas e participa com entusiasmo na criação 

do desenho. 

 

O que fazer durante? 

1. Proponha um diálogo com a criança sobre os membros da família. Mostre fotos 

permitindo que as explore e faça um desenho da família junto com a criança. 

2. Depois disso, peça para a criança desenhar somente os membros da família de seu 

cotidiano, mesmo que ela desenhe apenas um risco. Deixe usar a sua imaginação e 

criatividade. 

 

 

 Link importante: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 

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

 


