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Título da atividade: Árvore genealógica 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Observar, relatar e descrever incidentes cotidianos e fenômenos naturais (luz 

solar, vento, chuva etc.) (EI02ET02). 

  

Resumo:  

Nesta atividade, a natureza ajudará a compreender a formação da família, que como os 

galhos das árvores, nós também evoluímos e damos frutos. A partir da possível 

observação de árvores será iniciado o diálogo de explicação da formação familiar da 

criança que posteriormente, será base para a construção de uma árvore genealógica 

desenhada no chão com giz de lousa, onde os galhos ou fruto terão os nomes dos 

familiares. 

 

Preparação 

Materiais: 

A atividade requer a utilização de giz de lousa para dar vida ao desenho da árvore e 

ilustrar a aprendizagem. 

 

Espaços:  

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


Indicam-se ambientes que contem com espaço como o quintal ou a garagem, porém, a 

família pode escolher o ambiente mais propício de acordo com suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

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

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

 

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 demonstra firmeza ao segurar o giz de lousa e nas perguntas e dúvidas que 

ela expressa referentes ao assunto, além de observar a forma com que os faz, com 

conforto ou receio, oral ou corporalmente. 

 

O que fazer durante?  

Proponha a observação de árvores ou plantas que estejam ao redor ou no quintal de 

casa, instigue possíveis questionamentos, fazendo perguntas referentes ao “nascimento” 

e crescimento delas. Dialogue sobre a família que mora com a criança e os avós, tios, e 

primos fazendo ligação ao desenvolvimento das plantas e árvores e, por fim, proponha a 

construção da árvore genealógica. 

No decorrer da atividade, é importante demonstrar interesse em construir conhecimento 

junto com a criança, ela tem muito a nos ensinar com suas percepções da vida. 

 

Links importantes: 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br 

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

http://www.crechemeninojesus.com.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

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 

 


