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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Título da Atividade: Retratos de família.  

 

Sala: Maternal II A  

 

Resumo: Nesta atividade a criança irá perceber as diferenças entre os membros de sua família 

através de fotos.   

 

 

A interação da família com criança é muito importante para o desenvolvimento desta 

atividade.  

 

Preparações:  

Materiais: 

•    Fotos que contenhas todos os membros da família; 

• Fita adesiva. 

 

Execução: 

Para realizar a atividade será necessário mostrar fotos de família  para a criança que contenha      
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os  pais  ou responsáveis, uma 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 materia. Deve 

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

 

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; 

• 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.  

 

Registro da atividade: 

Resgistre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envio no grupo do whatsApp de 

comunicação nesse período de suspensão de aulas.  

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “ José Martins de Barros” disponivel em : 

http://www.crechemeninojesus.com.br  

 

 

                                  

 

 

 

 

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 
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