
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 HISTÓRIA: O LIVRO DA FAMÍLIA 

 

A atividade de hoje é uma fonte de diversão e alegria proporcionando 

conhecimento e cultura. 

Em um local bem tranquilo e aconchegante, vamos convidar a família para participar 

desse momento, onde o adulto irá narrar a história apresentando as ilustrações para a 

criança, descrevendo-as e se possível fazendo diferentes entonações de voz, despertando 

a atenção da criança e demais familiares. Repita a atividade e estimule a criança a apontar 

os personagens e a falar, para que sua oralidade seja desenvolvida. 

Registre esse momento delicioso com fotos ou vídeo e compartilhe no grupo de 

WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do livro: 
https://drive.google.com/file/d/1ZARyFNM5TSbVsKHBfpvW79SHjXWZUtyL/view?usp=drive
sdk 
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Estratégia de Aprendizagem:   

  Esta proposta de atividade envolverá toda a família, onde 

a criança fará desenhos simples, porém, será divertida, pois, 

ajudará a desenvolver a coordenação motora, a concentração e imaginação, 

enquanto todos poderão se divertir juntos. 

 Primeiramente a criança assistirá junto com um adulto o vídeo (o livro da família). O 

adulto poderá ir assistindo e explicando para criança que cada um tem uma família diferente. 

Ao terminar reúna a família pegue canetas e algumas folhas de sulfite e com a ajuda da 

criança contornará a mão de cada membro da família. Depois fará carinhas no centro das 

mãos e ajudará a criança a colorir, deixando que ela escolha as cores livremente. 

 Após a criança ter colorido todos os desenhos, se possível o adulto fará um lindo 

cartaz junto com ela. Pegará uma cartolina e escreverá MINHA FAMÍLIA, recortará todas as 

mãos e colará na cartolina. Ao finalizar colocará o cartaz em um lugar que a criança 

conseguirá ver para que possa identificar de quem é cada mão. 

 Ex: Pergunte onde está a mão do papai, da mamãe, do irmão (a) etc. deixe-a usar a 

imaginação procurando os donos das mãozinhas. 

Obs: Não esqueça de nos enviar vídeos ou fotos é muito importante para acompanharmos o 

desenvolvimento de sua criança. 

Link do vídeo: https://youtu.be/1_J8b_cRGGc 
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