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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A Data: 30/09/2020 

Título da Atividade 03: Minha Família.  

 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO05);  

• Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 

familiares e da sua comunidade. (EI03ET06); 

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

opiniões. (EI02EF01);  

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

(EI02ET05); 

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

convive. (EI01EF01);  

 

Resumo: 

As crianças têm direito a uma vida digna dentro do seio familiar, mas uma família não significa 

somente que existam laços de sangue, mas sim em ter um nome ou um lar, requisitos 

fundamentais para ser uma criança visível a sociedade. O direito à convivência familiar e 

comunitária é tão importante quanto o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade.  

Para realizar a atividade será necessário mostrar fotos de família para a criança que contenha 

os pais ou responsáveis, um dos irmãos e se houver mais familiares morando na mesma casa. 

Monte previamente um espaço onde a criança deve colar as fotos, se possível, o painel pode 

estar perto de um espelho, assim, a criança podem se reconhecer em ambos os matéria. Deve 

existir também espaço livre para que todas da família tenham acesso a eles. 
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Materiais: 

• Fotos que contenhas todos os membros da família; 

 • Fita adesiva. 

 

Espaços: 

Organize um espaço nas paredes da sala para a montagem do painel na altura das crianças. 

Deve existir também espaço livre para que todas tenham acesso a eles. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

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: 

A criança demonstrou curiosidade pelas fotos expostas e que possibilidades trazem? Quais as 

primeiras reações demonstradas quando se deparam com as imagens? Interação e curiosidade 

sobre as fotos de família foram estimuladas? Como a criança demonstrou seus sentimentos ao 

reconhecer quem está na foto? Como a atividade contribui para a construção da identidade? 

 

O que fazer durante? 

• Oportunize que possam interagir com o painel e as fotos, leve as crianças para 

visualizar as fotos e vá nomeando as pessoas que estão nelas. 

• Observe reações e manifestações.  

• Convide a criança para colocar as fotos no painel.  

• Registre esse momento e a expressão da criança. Pergunte onde está a sua foto ou a 

de outro alguém, citando o nome. 
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• Frases que podem ser faladas no momento da atividade (Olha só o que tem aqui. 

Vejam, são fotos. Vocês sabem quem são essas pessoas? Quem sabe me dizer quem 

é? 

 

 

 

  Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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