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Título da atividade: Mudando tudo em família. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Compartilhar objetos e espaços com crianças e adultos; 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças; 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras; 

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

sentimentos e opiniões. 

 

Resumo: 

Nesta atividade, será necessário deixar a timidez de lado e entrar na brincadeira, trocar de pápeis 

e expressar suas percepções do familiar escolhido requer bastante atenção. Escolham a pessoa 

na qual irão se caracterizar e pense nas suas funções em casa, para poder reproduzí-las em uma 

brincadeira ou cuidado com a casa. É importante que a criança perceba que o adulto também 

está participando, essa atitude a estimulará. 

 

Preparação 

Materiais: 

A sugestão é que utilizem objetos pessoais como, roupas, calçados ou acessórios do 

familiar escolhido. Vale ressaltar, a importância do cuidado na escolha desses pertences, 

atentem-se a utilização de objetos que possam ser engolidos ou que possam ferir as 

crianças. 

Pode-se utilizar rádio, TV ou celular para ouvir as canções “Nossa família” e 

“Imaginação”, como ferramenta para tornar o momento mais estimulante, porém, 

lembrem-se que a canção deve ser ouvida não necessitando que a criança esteja em 

contato direto com telas.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Espaços:  

Para a realização desta atividade, requer um ambiente aconchegante e espaçoso para que 

os participantes possam se movimenta livremente. Pensando nisso, a sala ou o quarto 

seriam ótimas opções. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estima-se aproximadamente 20 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Como a criança demonstra as atitudes do familiar, pois essa é a forma com que ela 

compreende as expressões dessa pessoa. Observe, se ela demonstra interesse em 

interagir com os demais familiares e se utiliza a linguagem oral e corporal característica 

do imitado. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente, demonstre abertura para a escolha do familiar a ser imitado pela criança, 

ela precisa se sentir à vontade para demonstrar suas preferências durante as 

brincadeiras, estimule-a a dizer oralmente o nome da pessoa escolhida e demonstre 

interesse em interagir ao escolher também, um familiar que você poderá imitar. No 

decorrer da atividade, observe as reações da criança e perceba se ela demonstra boa 

memorização das atitudes do personagem a quem se dispôs a imitar.  

Lembre-se de elogiar a participação e disponibilidade da criança, essa atitude é fator 

estimulador para o desenvolvimento de novas aprendizagens. Sugere-se que seja 

colocada as canções “Nossa família” e “Imaginação” enquanto a brincadeira ocorre. 

 

Links importantes: 

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



http://www.crechemeninojesus.com.br 

Músicas: https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

https://www.youtube.com/watch?v=Yuq-OelT1KA 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=Yuq-OelT1KA

