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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 18/05/2020  

Título da Atividade: O livro da famíllia. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais. (EI02EF07) 

 Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com 

diferentes generos textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de 

sala, cardápios, notícias etc.). (EI02EF08) 

Resumo 

 A história narra diferentes modelos de família e várias formas de composição familiar, 

tais como: família composta por apenas uma pessoa, só pelo pai, ou só pela mãe, família 

composta por dois pais, ou família composta por duas mães, família composta por avós e 

netos, várias outras. 
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Preparação 

Materiais: 

- Ter acesso ao link da história, por celular, tablet, computador... 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

O interesse da criança pela história contada. Ela questiona alguma fala? Repete o que o 

adulto está contando a ela ao término da atividade? Aceita ver o a história ilustrada com 

calmaria ou fica agitada, tentando pegar em mãos o celular ou qualquer outro meio de 

comunicação no momento. Presta atenção ou fica dispersa a outras coisas que esteja ao 

seu redor. 

 

O que fazer durante a atividade? 

 

1.  Leia atentamente para a criança, interagindo com ela para que seja estimulado 

o seu desenvolvimento quanto a atenção, concentração, memória e raciocínio; 

 

2.  Ao término da leitura, ajude a criança a identificar qual o seu modelo familiar, 

dê exemplos de fácil compreensão e indique a ela, dentro da história narrada, 

qual ilustração mais se aproxima de sua composição familiar. 
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Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br na aba Atividades Remota. 

 

 Link da história: https://oespacoeducar.com.br/wp-

content/uploads/2019/04/A-hist%C3%B3ria-da-fam%C3%ADlia.pdf 

 

 

 

 

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 

 

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

