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TEMA: SEMANA DA FAMÍLIA / PROFISSÕES 

ATIVIDADE: ÁLBUM DAS PROFISSÕES DA FAMÍLIA 

Olá, famílias!  

Nossa atividade de hoje é muito divertida, nós faremos um álbum de figurinhas sobre as 

profissões. Em um primeiro momento o responsável irá iniciar uma conversa com a criança, 

explicando que o papai, a mamãe e outros membros da família trabalham para ganhar dinheiro e 

comprar os itens necessários para o seu sustento (alimentos, roupas, calçados, brinquedos, internet, 

água, luz etc.) e que no trabalho cada um desempenha uma função, ou seja cada um tem uma 

profissão, como por exemplo: mecânico, vendedor, doméstica, cabeleireira, médico etc. (Utilize 

profissões da família como exemplo). 

Assista ao vídeo “O diário de Mika – O trabalho do papai”, este vídeo é um clip musical sobre 

uma menina chamada Mika e sua curiosidade sobre qual é a profissão de seu pai. Para assistir é só 

clicar no link abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       https://youtu.be/gEC1wKwFr2o  

 

 

 

https://youtu.be/gEC1wKwFr2o


 
Letra da Música  

 

Todo dia é sempre assim 

O papai vai trabalhar 

Me dá um beijo e logo fala 

Agora não dá pra brincar 

 Tenho muito o que fazer 

E não posso me atrasar 

Mas à noite a gente brinca 

Assim que eu chegar 

O que será que o papai faz? 

Será que é médico ou bombeiro? 

Professor, gari, dentista, 

Arquiteto ou pedreiro? 

Eu não sei, mas tanto faz 

Pode ser o trabalho que for 

A mamãe falou que todos são bons 

Quando feitos com amor 

 

Após conversarem e assistirem ao vídeo, utilizando revistas, panfletos ou imagens impressas, 

auxilie a criança a encontrar diversos profissionais em suas funções e relacione as imagens 

encontradas a profissão do papai, da mamãe, do titio, da vovó etc. 

Em seguida o responsável entregará para a criança as imagens já recortadas, orientando-a 

como colar as figurinhas na folha de papel sulfite ou em outro tipo de folha que vocês tenham 

disponível em casa, para a montagem do álbum.  

Pronto! Seu álbum de figurinhas sobre as profissões está terminado. Aproveite e utilize-o em 

outros momentos para nomear outros membros da família e suas respectivas profissões. 

 

 



 
Observação: Caso não tenham em casa jornais, revistas, panfletos ou outro tipo de imagem 

impressa que possam usar nesta atividade, sugerimos que façam um desenho e em seguida 

recortem para colar no álbum. Você pode desenhar junto com a criança, permitindo que ela use sua 

imaginação e criatividade para criar as figurinhas, tornando esse momento de interação significativo 

e prazeroso. 

          Segue abaixo algumas imagens de profissões: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não se esqueça de registrar esse momento 

enviando comentários, vídeos ou fotos no 

nosso grupo de WhatsApp! 

 


