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Título da atividade: Família é tudo igual, mas, a nossa é mais legal! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

  Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05); 

 Contar objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos (EI02ET07). 

 

Resumo:  

O direito de ter uma família onde podemos encontrar aconchego e proteção é algo muito 

especial, sendo assim, a atividade prevê um momento de construção em família para 

deixar evidente a importância de cada membro para o desenvolvimento das crianças. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de rolinhos de papel higiênico, objetos riscantes, tecido, 

papel e cola para a confecção dos membros da família. 

 

Espaços:  

Os espaços com boa iluminação e superfície plana, seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade, sendo assim, indicam-se a sala, a mesa da cozinha ou 

áreas externas. Estejam à vontade para escolher o melhor ambiente entre suas 

possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos entre confecção e manuseio. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança percebe as diferenças físicas entre as pessoas e se as expressa oralmente, se 

demonstra interesse em manusear objetos para a confecção e se o faz com segurança, se 

nomeia os membros da família e fala sobre suas características e se demonstra conhecer 

suas preferências. 

 

O que fazer durante?  

Converse com a criança fazendo questionamentos como, “Você sabe quem é parte da 

nossa família?”, “Nós devemos cuidar da nossa família?”, “O que ama fazer em 

família?”, entre outras que possam surgir com a conversa. Depois, proponham 

confeccionar com rolinhos de papel higiênico, os membros da família com suas 

características e falar sobre elas enquanto os manuseia. Os fantoches podem ser 

utilizados para contar histórias ou mencionar fatos que ocorreram em família e que 

podem ter ficado marcados na memória da criança como lembranças positivas. Utilizem 

a imaginação para confeccionar e manusear os bonecos e divirtam-se. 

Assuma uma postura acolhedora respondendo as dúvidas que possam surgir por parte da 

criança com disponibilidade e participe com entusiasmo, sua postura pode ou não 

estimular a participação de seu (a) filho (a) por isso, esteja atento. 

   

Links importantes:  

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

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

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


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

Sugestões de músicas infantis com o tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w 

https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM 

 

 

 

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://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://www.youtube.com/watch?v=s48phnrkZ5w
https://www.youtube.com/watch?v=NME3l2MvpnM

