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                                                                        TEMA: FAMÍLIA 

                                                                    ATIVIDADE: FAMÍLIAS DIFERENTES 

Olá famílias! 

Nossa atividade dessa semana é sobre família. Sugerimos que, observem as imagens abaixo, mostrem 

para a criança os diferentes tipos de família. Tem família que é composta por pai, mãe e a criança, outras 

tem muitos irmãos, tem família que são os avós e os netinhos, tem família que tem bichinho de estimação. 

Como é a sua família?  

 

 

Converse com a criança: 

- Olha!!!(dizendo o nome da criança) vamos ver quem são essas pessoas? São famílias! Mostrando e 

comentando, que uma família, é diferente da outra, conta as pessoas que tem em cada uma delas, falando 

com a criança, qual tem mais e menos. E converse também sobre a família de vocês. Quantas pessoas são? 

O vídeo abaixo apresenta diferentes famílias. É só clicar no link para ouvir, estimulando a criança 
batendo palmas ou usando colheres, chocalhos para acompanhar o ritmo super animado. 

https://youtu.be/Y4acGhMhpHk 

Família são pessoas de um convívio social onde existe fortes sentimentos, tanto pessoas próximas, 
quanto pessoas que podem estar distantes. Família vai muito além de laços sanguíneos, vai de amizades, 
amor e considerações. Família, é onde o amor existe. 

Compartilhe o momento com fotos ou pequenos vídeos 

 

https://youtu.be/Y4acGhMhpHk
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TEMA: Semana da Família 
 

ATIVIDADE: Desenhando a família. 

Olá família! 

 Na atividade de hoje vamos fazer uma linda árvore da família! 

Sente-se com a criança e explique pra ela a importância da família e quem são eles, por exemplo: 

Vovô, Vovó, Mamãe, Papai, Irmãos, Primos, tios, etc. Se puder mostre fotos dos mesmos.  

Depois, pegue vários papéis, giz de gera, lápis de cor, tinta guache (o que tiver em casa). E juntos 

façam o desenho de uma árvore, e os frutos serão os membros da família, como o modelo abaixo: 

 Permita que a criança explore os materiais e suas texturas, como algodão, linha, massinha, cola. Ajude-

a a montar sua árvore genealógica. 

Faça desse momento muito especial, valorizando cada membro da sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça de registrar e compartilhar esse momento conosco! 


