
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 INTRODUÇÃO: A família é base da formação dos indivíduos. É a 

primeira referência de sociedade, o que permite a criança a levar 

aprendizados por toda a vida. É no convívio familiar, que se adquire 

princípios e valores, para a formação pessoal, que são indispensáveis para uma vida sociável. A 

família é o pilar de sustentação, onde se aprende a respeitar, amar ao próximo, ter compromisso, disciplina e 

lidar com os conflitos impostos pela sociedade. Em uma família, onde exista amor, respeito, tolerância, e 

cumplicidade, haverá indivíduos aptos para um bom convívio social. 

 

    Estratégia de Aprendizagem: 

    Para a realização desta atividade, será interessante reunir toda a família em um 

ambiente acolhedor e aconchegante, onde todos, possam se sentir à vontade e de forma 

que haja interação de todos, mas sem distrações.  

   O Poema pode ser aberto no celular ou computador, de maneira acessível a visualização 

por todos presentes. 

Link do poema: https://youtu.be/pBdcR0uadGs 

Após assistirem ao vídeo, a família em conjunto, podem recitar o “poema”. Ao término, 

podem ser feitas algumas perguntas para criança a respeito do que foi apresentado no 

poema, como: 

✓ Qual o nome do poema?  

✓ Sobre o que falava o poema?                                                                                                                                                                                                                                               

✓ Quem são os integrantes da família?  

✓ O que a família nos proporciona?      

  
Não esqueçam de compartilhar como foi esse momento, nos enviem fotos, vídeo ou 

comentários no nosso grupo de WhatsApp. 
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     POEMA: A FAMÍLIA 

 

 

 
A família é o berço, 

Que nos acolhe ao nascer, 
Nos dá força e energia, 

Nos abriga e faz crescer. 
 

A família é o lar, 
Onde voltamos cada dia. 
Que nos anima e protege, 
Na tristeza e na alegria. 

 
A família é o abraço, 

Que aperta contra o peito, 
Quando tudo corre mal, 
Ou parece ter defeito. 

 
Há famílias bem diferentes,  
Em gênero, número ou cor, 
O que importa é a união,  

O importante é o amor 
 

(Maria Rosário Macedo, 2014) 
 

 


