
 

 

 

 

 

 

 

       

Estratégia de Aprendizagem:  

     ÁLBUM DE FAMÍLIA      

Recursos: Fotos da família                                              

  A família é o primeiro ponto de referência para a criança, é 

seu porto seguro, é onde, de forma consciente e inconsciente recebe valores essenciais 

como: amor, respeito, afeto, responsabilidade entre outros, com os exemplos de atitudes e 

comportamentos dos adultos ao seu redor. É a partir da família que a criança começa a 

construir sua identidade. 

 Inicie a atividade preparando o ambiente para que esse momento seja agradável e 

aconchegante para a criança. Em seguida, com o álbum de fotografias em mãos ou em forma 

digital pelo celular ou computador, convide a criança para sentar-se ao seu lado e vá aos 

poucos mostrando as fotos. Neste momento, estimule a criança a falar o nome dos familiares 

que estão nas fotos, fazendo algumas perguntas como por exemplo: Você conhece? Como 

se chama? Onde está a mamãe na foto? E o papai? O vovô e a vovó estão na foto? E você 

está nessa foto? Aproveite também para mostrar fotos da criança quando era um bebê, do 

dia do seu nascimento e converse com ela sobre esse dia. Após esse momento especial, 

escolha uma foto da sua família, conte algo interessante sobre essa foto e nos envie. Nós 

vamos amar conhecer a sua família. 

  Boa atividade! Compartilhe conosco através de fotos ou vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

  ATIVIDADE:  HISTÓRIA “CHAPEUZINHO 

VERMELHO” 

  Nesta atividade será apresentada uma história muito conhecida e 

apreciada pelas crianças principalmente pelo personagem do “LOBO”, momento mais 

aguardado por elas. 

 Prepare o ambiente e introduza a atividade, falando o nome da história “Chapeuzinho 

Vermelho” as personagens: mãe e vó da Chapeuzinho, lobo, e o herói, o caçador. Cite 

também onde ocorre a história, que é na floresta. Após, assista ao vídeo junto com a criança 

e por meio desta história, estimule a oralidade dela. Aproveite o momento e transmita 

ensinamentos que irão favorecer boas atitudes às crianças, como:  

• OBEDIÊNCIA: Obedecer é uma forma de exercer o respeito, assim como a menina 

obedeceu a sua mãe e levou uma cesta para sua vó. 

• CONSELHO: A mãe do chapeuzinho aconselha a filha a ser cuidadosa e seguir o 

caminho correto até a casa da vó. 

• SOLIDARIEDADE: Quando ajudamos o outro, assim como Chapeuzinho foi visitar e 

cuidar da vó. 

https://www.youtube.com/watch?v=f4Tgys0jA9M  
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