
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 9 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, Franceli. Data: 03/05/2021 Turma: BI A 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

TEMA: Família. 
ATIVIDADE: Conhecendo minha família. 

 
Olá famílias! 

 A família tem um enorme papel na vida de uma criança, sendo ela sua primeira base e influência.  
 

Para iniciar a atividade convide a criança e juntos assistam ao vídeo: “Dia da Família”, Música de 
Rita Rameh, que conta a história de diferentes famílias. 
 

Link do vídeo: https://youtu.be/PF1N6AUDSz0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Após esse momento se possível o responsável pela criança reúna toda a família (as pessoas que 

moram com a criança inclusive animais), apresente para ela quem são essas pessoas chamando – as pelo 
nome e o grau de parentesco, exemplo: pai, mãe, irmão, avô, entre outros e explique para ela que essa é 
sua família. Em momentos do dia a dia e ao longo da semana, pergunte a criança: 

- Onde está (diga o nome de algum membro da família)? Perceba se a criança realmente sabe de 
quem você está falando.  

OBSERVAÇÃO: Para as pessoas que não estiverem presentes nesse momento, apresente fotos para 
ela ou realize a atividade no momento que a família estiver reunida, para o jantar ou sentados na sala. 
Momentos em família são muito prazerosos para as crianças, especialmente no momento que estamos 
vivendo, em que cada dia com os nossos é uma dádiva. 

Essa atividade tem o objetivo que a criança reconheça quem são os membros de sua família e o que 
cada um representa para ela. 
 

 
Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

 

https://youtu.be/PF1N6AUDSz0
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Professor: Adriana, Andréia, Deise, Elva, Lucimar S., Lucimara B., 
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Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação.  
 

TEMA: Semana da Família 
 

ATIVIDADE: Alô Família! 

Olá, família! 

Esta semana abordaremos um tema muito importante: 

“Semana da Família”, com propostas pedagógicas significativas. 

Vamos iniciar conversando com a criança sobre a família, fazendo 

alguns questionamentos, como por exemplo: Onde está o papai? 

Cadê a vovó? Deixando ela se expressar tranquilamente. Após esse 

momento, como estamos na era digital e/ou tecnológica, que tal 

oferecer uma ligação telefônica para alguns membros da família? Se 

possível, não diga para a criança para quem está ligando, observe e 

deixa-a identificar e conversar com a pessoa, expressando seus 

sentimentos, desejos e opiniões. Esse momento de escuta, fala, 

pensamento e imaginação, é fundamental para o desenvolvimento 

infantil e na construção das relações familiares de forma agradável e 

lúdica.  

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp. 

 


