
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

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

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 26/05/2020 

Título da Atividade: A Árvore da família 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

  Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com 

quem convive (EI01EF01); 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças 

(EI02EO05); 

 Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio 

social (EI01EO06); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02). 

 

Resumo: 

A árvore da familia é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência 

de uma pessoa ou família. Nesta atividade a criança juntamente com a família terá que montar 

uma árvore carimbando o polegar (dedão), destacando também os nomes dos membros da 

família com quem convive.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Folhas de papeis, lápis de cor/ giz de cera ou canetinha, mesa e tinta guache. 
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Espaços: 

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

está sendo passado ou mostrado como (quintal, sala, cozinha entre outros).  

 

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 da criança diante de tudo o que está sendo proposto? O modo como 

a criança identifica cada objeto, elemento, material. Observar o manuseio do que está sendo 

mostrado. De que forma pega? Como explora? Consegue identificar de quem é a marca do 

polegar carimbado na árvore? Demonstra entusiasmo em participar da atividade? 

 

O que fazer durante? 

1. Converse com a criança sobre de que forma será realizada a atividade. Um adulto 

responsável da família terá que desenhar uma árvore bem grande.  

2. Incentive a criança a pintar com canetinha ou tinta guache o polegar de todos os membros 

da família com quem convive inclusive o dela. Carimbe o dedo na árvore. 

3. Exponha o desenho em um local visível deixando-o pelo menos por uma semana. 
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Link importante: 

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

http://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 

 


