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NOME DO ALUNO:     
 

ÁREAS CONTEMPLADAS: Língua Portuguesa, Artes, Cultura Corporal, Ciências da Sociedade, Música, 
Matemática   

CONTEÚDOS: Relações familiares, diferenças e semelhanças, contagem oral, desenho de observação; 

OBJETIVOS: 

• Identificar e superar os desafios emocionais, da criança e da família nesse momento de pandemia. 

• Despertar na criança a afetividade e a importância deste sentimento no convívio familiar e escolar, 
estimulando a interação escola/família. 

• Identificar semelhanças e diferenças nas relações familiares.  

• Estimular o relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais pessoas que a rodeiam. 

• Oferecer atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos familiares e 
grupos de colegas. 

• Favorecer a interação entre os membros da família por meio das brincadeiras e a formação das 
crianças como cidadãos. 

 
 
ATIVIDADE 1 - O LIVRO DA FAMÍLIA E LEITURA EM PDF 
 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS: 

• Ler a história disponível no link ou assitir ao vídeo sobre a história.  

• Iniciar uma breve conversa com a criança. Conversar sobre as diferentes composições familiares, famílias numerosas 
ou pequenas, as famílias com diferentes raças, alimentação as famílias diferentes que aparece na leitura.  

• Pontuar diferenças e semelhanças das famílias que a criança tenha curiosidade em saber, ou que vocês como 
responsáveis por elas, julguem importante esclarecer. O mais importante, ao final desse diálogo é que fique claro para 
as crianças, as diferentes famílias cada uma com sua composição e a importância de respeitar cada uma delas. 

 
FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=1_J8b_cRGGc 

 
Link do livro em PDF: 
https://professoraivaniferreira.blogspot.com.br/2013/06/livrinho-de-
apresentacao-das-diferentes.html 
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ATIVIDADE 2 – DESENHO DA FAMÍLIA 
 
ORIENTAÇÃO AOS PAIS: Após a conversa sobre as semelhanças e diferenças de cada um, é esperado que a 
criança perceba que não existe um modelo de família, as famílias são diferentes, assim como as pessoas. Nosso 
papel é respeitar às diferenças existentes, os hábitos e comportamentos dos diversos tipos de família. 
Aprofundando no assunto eu e minha família, nossa sugestão é: 

FAZER UM DESENHO DA FAMÍLIA DE CADA UM, A CASA ONDE VIVEM, QUEM VIVE LÁ, SE TÊM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. 
DESENHAR EM UMA FOLHA E PEDIR PARA CRIANÇA QUE ELA CONTE OS MEMBROS DA FAMÍLIA, TENTAR ESCREVER O 
NÚMERO OU RECORTAR DE PANFLETOS DE MERCADO; TRAZER PARA A ESCOLA.  

 

 

 



ATIVIDADE 3 – BRINCADEIRAS MUSICAIS  

Orientação aos pais: As brincadeiras existem para estimular a concentração e a percepção da criança do mundo. As regras, 
sempre presentes nas brincadeiras, são o ínicio da conviência social que a criança percebe. Ela não pode fazer “o que quer” 
quando está brincando e isso as ajudam a entender que nossa sociedade tem regras de conviência, dando uma base para o que 
está por vir. As brincadeiras musicais, além de proporcionar isso, também auxilia a criança no conhecimento de ritmos e sons, 
deixando a brincadeira mais alegre.  

• Ouvir a música com a criança e depois perguntar o que ela percebeu: é animada? É lenta? Quais sons ele conseguiu 
perceber na música?  Em seguida mostrar que a música tem comandos a serem seguidos, e oferecer para brincar junto 
com ela. Aí é so colocar a música de novo e se divertir!! 

A brincadeira sugerida essa semana é:  

 

• A CASA DO ZÉ – disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=cvEGmN1wbOw 

 

P.S. ADAPATAÇÃO: NA HORA QUE A MÚSICA COMANDA “ABRAÇAR O COLEGA”, A CRIANÇA DA UM 
ABRAÇO EM SI MESMA, JÁ QUE ESTAMOS RESPEITANDO O DISTÂNCIAMENTO SOCIAL DE 1,50M ENTRE 
CADA UM DELES!! 

REGISTRO DA BRINCADEIRA: Pedir que a criança desenhe em uma folha como foi a 
brincadeira e trazer para escola.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvEGmN1wbOw


ATIVIDADE 4 – UM BICHINHO DIFERENTE  

 

Orientação aos pais: Incentivar a criança para a atividade, perguntando se ela já viu um bicho de muitas patas? Após ouvir a 
resposta da criança, apresentar, a poesia: Um bichinho diferente, de Priscila Ramos de Azevedo (Poemas Livres, São Paulo: EPN, 
2001) e realizar a leitura para a criança. Em seguida apresentar o nome da criança escrito em uma folha e pedir com que ela 
aponte nas patas do bichinho quais as letras que tem no nome dela e depois pintar as letras encontradas. 

 

 


