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NOME DO ALUNO:    
 

TEMA da semana: Eu e minha família. 

As relações familiares é a primeira referência de mundo da criança. Muito importante para seu 

desenvolvimento físico e emocional. A casa é o lugar que a criança aprende comer, andar, 

conviver, brincar, cuidar, amar. 

A escola faz parceria com a família na socialização e na construção de valores. As atividades 

remotas são uma maneira de aproximar os alunos da escola, diante a pandemia que vivemos. 

Toda família tem a sua história. Vamos juntos aprender nesta semana, mais sobre a descoberta 

de si mesmo e dos seus familiares. 

 

OBJETIVOS: 

• conhecer a sua história e de sua família. 

• identificar as pessoas e os nomes da sua família. 

• perceber as semelhanças e diferenças entre seus familiares. 

• reconhecer e valorizar a família. 
 
 

 

CONTEÚDOS: 

• contação de história. 

• música 

• receita da massinha 

• modelagem 

• Desenho 



Atividade 1 

Ciências da sociedade: identidade. 

- procedimentos: Leitura da história por meio do vídeo abaixo: : O livro da família. 

https://youtu.be/02yHlB5QG6I 
 

Após o vídeo, conversar com a criança sobre sua história de vida e quais seus familiares: pais, 

irmãos, tios, primos, avós. Apresentar fotos antigas, se possível. Fazer perguntas para criança, 

deixar ela se expressar: sobre seu nome, local de nascimento, a comida que mais aprecia, a 

brincadeira que mais gosta, a música preferida, o lazer preferido, dentre outros. 
 

 

 

 

 

 
 

Atividade 2 

Música: 

- procedimentos: ouvir a música: A nossa família, por meio do vídeo a seguir: 

https://youtu.be/s48phnrkZ5w. 

Conversar com a criança sobre o vídeo, fazendo comparações com a rotina familiar. 
 



Atividade 3 

Artes visuais/ linguagem oral 

 
Procedimentos: 

- modelagem com massinha caseira 

- receita da massinha de modelar: 

- 2 xícaras de farinha de trigo 

- 1 colher de sal 

- 2 colheres de óleo 

- 2 colheres de corante ou tinta guache 

- água até dar o ponto homogênea. 

 
Deixar a criança modelar criativamente representando sua família. 

Se for possível, poderá ser registrado por meio de fotos. 
 

 
Atividade 4 

- Artes visuais : Desenho livre. 

- procedimentos: Sugerir que a criança desenhe livremente a sua família. lembrando que nesta 

fase, a criança ainda desenhe rabiscos (garatujas) é importante incentivar o desenho. Utilizar giz 

cera, lápis de cor ou canetinhas coloridas. 
 

 

 
Recado importante: 

Todo material necessário para realizar as atividades, como papéis, giz cera, tinta, lápis 

de cor, canetinhas, poderá ser retirados na escola, com agendamento. 

 
Uma Feliz semana! 

DESENHO 

Nome do aluno   


