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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 26/05/2020 

Título da Atividades 01: Árvore da Familia.  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Perceber que as pessoas têm caracteristicas fisicas diferentes, respeitando essas diferenças. 

(EI02EO05); 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.(EI03EF01); 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas tem diferentes sentimentos, 

necessidades e maneira de pensar e agir.(EI03EO01); 

 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. (EI03EO03); 

 

Resumo:  

 

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 

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.  

Nesta atividade a criança irá conhecer a história da sua propria linhagem, para entender 

como um grupo de pessoas são unidas por um laço afetivo. Desse modo, existem diversos 

tipos de familia. Irão desenhar uma árvore e desenhar ou colar foto de seus parentes. 

 

Preparação:  
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Materiais 

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

 

Espaços: 

Por se tratar da história de sua familia, 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 de sua familia. 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? 

O que fazer durante? 

Oriente que iniciem a montagem da árvore colocando a sua representação no tronco da árvore 

e, caso possuam irmãos, os coloquem ao seu lado e liguem as imagens com um traço. Acima 

deverão colocar o pai e a mãe, um de cada lado, seus tios deverão ficar na linha dos pais, ao 

lado do pai ou mãe conforme o parentesco. Acima da mãe deverá ficar os avôs maternos, um 

de cada lado. Acima do pai deverá ficar os avôs paternos, também um de cada lado. As 

crianças que conhecerem seus bisavôs podem representá-los se quiserem, mas considerando 

que sejam crianças ainda pequenas, é satisfatório que façam a representação até os avôs, se 

fizerem esta representação, deverão colocá-los acima dos avôs de quem são pais. 
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Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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