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Nesta semana, estaremos abordando o tema família, sabemos que a 

família é a base fundamental do ser humano. Ao longo da nossa vida 

construímos vínculos afetivos com as pessoas que convivemos, mas 

também podemos considerar como família aquela pessoa que mesmo 

não tendo laços de sangue ocupa um lugar de irmão, pai, avós, tios e 

até mesmo um animal de estimação torna-se parte de nós. Torna-se 

impossível falar de família sem destacar a figura da mãe, esta que  

naturalmente pode estar representada como a pessoa que nos gerou, 

mas, em algumas situações também está representada por outras 

pessoas que podem desenvolver este papel nas nossas vidas, como: 

pai, tia, babá, irmão, etc. No final da semana homenagearemos essa 

que culturalmente tem o seu dia celebrado no segundo domingo do mês 

de maio. 

 

 

Para a atividade de hoje estamos sugerindo que tenham uma conversa informal com a 

criança a respeito de família, vínculos familiares (de sangue ou de coração) e figura 

materna (representada pela pessoa que desempenha este papel na vida da criança). Em 

seguida, procurem em revistas, jornais, gibis... desenho de pessoas que  representarão 

cada um de vocês, (família) recorte com as mãos para que a criança possa participar 

deste momento, cole em um papelão ou qualquer papel mais firme e cole um palito atrás 

(palito de sorvete, palito de churrasco, canudo, lápis...), formando um PALITOCHE, com 

a família toda representada nas figuras, comecem a contar a história de cada um até 

chegar aos dias de hoje. Não esqueçam de usar os PALITOCHES como se fosse cada 

um de vocês. Deixe a criança expressar-se, conhecer-se e brincar da forma que ela 

achar melhor, essa atividade é muito importante na construção da identidade cultural da 

criança. 

 

 

 

 

                                               EQUIPE CUMPIAN 

ATIVIDADE: A HISTÓRIA DA MINHA FAMÍLIA COM PALITOCHES 

 


