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Arividade: Minha casa, minha família!  

Olá famílias tudo bem com vocês? 

Dando continuidade ao tema da semana, que como vocês já sabem é "família". 

Queremos salientar que nos dias de hoje muitas famílias que vivem na mesma casa 

nem sempre são compostas por: pai, mãe e filhos, muitas vezes são constituídas por 

avó, avô, tia, tio, primos, em fim, aumentando assim os membros da família.  

E mesmo com essa diversidade podemos afirmar que não pode faltar nesse lares 

atuais amor, união e respeito, certo? 

Então em nossa atividade de hoje as crianças irão aprender a quantidade de membros 

da sua família que moram com elas ok. 

E para isso vocês irão precisar dos seguintes materiais, 1 folha de sulfite, palitos que 

podem ser de sorvete, churrasco e caso não tenham pode ser tiras de papelão, cola, 

tesoura e revistas velhas. 

Primeiro converse com a criança quem são as pessoas que moram com vocês em sua 

casa. Ex: papai, mamãe, vovó, titia, irmão etc... 

Depois peça para que ela procure nas revistas imagens de pessoas para representar os 

membros da família. 

Pegue a sulfite e outros materiais construa a casinha, peça para que a criança te 

ajude, tenho certeza que ela vai amar mexer com esses  materiais, em seguida peça 

para que ela cole dentro da casinha os membros da família que encontraram na 

revista. 

Para finalizar conte  oralmente junto com a criança os membros da família.  

Com isso a criança irá aprender e estabelecer aproximações 

 matemáticas presentes em seu cotidiano, relações espaciais e etc.., e não esqueça de 

nos contar como foi. 

Boa atividade!      
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