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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos  

Sala: Multisseriada.               Data: 19/05/2020 

Título da Atividade: Identificando os membros da família. 

 

 

Resumo: Nesta atividade a criança irá tentar identificar os membros de sua família por meio 

de fotos e realizar um desenho do mesmo. 

Com isto espera-se que a criança mobilize conhecimentos de seu próprio contexto familiar e 

seja capaz de reconhecer e representar as pessoas que constituem a sua família.   

 

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

atividade.  

 

Preparação:  

Materiais:  

• Fotos dos membros da família; 

• Lápis de cor e/ou giz de cera; 

•  Folha de papel sulfite e/ou de caderno. 

 

Execução:  
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Proponha um dialogo com a criança sobre os membros da família. Mostre fotos e realize 

junto com a criança um desenho das pessoas com quem convive.   

________________________________________________________ 

 

 

O que fazer durante?  

• Converse com a criança sobre as pessoas de sua família, semelhanças, diferenças e nomes de cada 

um; 

• Permita que criança explore as fotos deixando-as manipular; 

• Peça para que tente fazer um desenho somente dos membros da família de seu cotidiano, mesmo que 

seja apenas rabisco; 

•  Deixe usar a sua imaginação e criatividade. 

 

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.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível 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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