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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Sala Multisseriada    Data: 20/05/2020             

Título da Atividade 03: Contação de História “Família é feita de amor” 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 (EI01EO04) Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, 

balbucios, palavras. 

 (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças. 

 (EI01EF02) Demonstra interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação 

de músicas. 

 (EI01EF04) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a 

pedido do adulto leitor. 

 (EI01EF06) Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras formas de expressão.  

  (EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. 

Resumo: 

Nesta atividade a criança irá conhecer a historia do livro “Família é feita de amor”, para 

perceber que a família é entendida como um grupo de pessoas unidas por um laço 

afetivo, que envolve sentimentos como: carinho, amor e respeito ao próximo.  

Preparação:  
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Materiais: 

Livro Família é feita de amor. 

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 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: 

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 é capaz de 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? 

1. Leia a história para a criança modificando a entonação de voz na forma de falar. 

Instigue-a antecipar sobre o que trata a história antes de começar a ler. Dialogue com a 

criança sobre a importância do laço afetivo com a da família, que envolve sentimentos 

como: carinho, amor e respeito ao próximo. Mostre as imagens apontando as 

diferenças dos animais descritos no livro.    

2.  Em outro momento, conversar sobre as semelhanças e diferenças de cada 

personagem da história, se aprofundando no assunto “família é feita de amor”. Levar as 

crianças a perceberem que não existe um único modelo de família. Ressaltar o respeito 

às diferenças existentes.  

 

Link da História: 

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