
 
ESCOLA MUNICIPAL JULIA DEL CORTO RONCON  

Nome do aluno:  Semana 21 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani. Data: 10/08/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação.  
 

 
2ª Atividade da semana – Minha Família  

Objetivo: Trabalhar relações familiares, oralidade, afetividade, reconhecer-se e seus parentes 

através de imagens.  

 

Como fazer: Escolha um lugar aconchegante da casa, acomodem-se e vamos falar da família. 

Pegue fotos impressas ou fotos do celular e mostre a criança. Se forem fotos impressas, deixe-a 

manusear com supervisão do adulto. Fale o nome de cada familiar que aparece nas fotos, por 

exemplo, “Olha!! Esse aqui é o papai (diga o nome), essa é a mamãe (diga o nome), esse é você 

(diga o nome), e assim com os outros membros, depois peça que a criança identifique perguntando 

a ela “Onde está o papai? E a mamãe? O irmão (irmã), e cadê você na foto?”  Assim, a criança 

poderá fazer o reconhecimento de todos os seus familiares.  

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 21 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Nayara, 
Maria, Vera e Roseli. 

Data:10/08/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

Tema: Quem cuida? Família / Dia dos Pais. 

Atividade – Quem mora comigo. 

Essa atividade dará a criança noção das pessoas que compõem sua família e quem vive com ela 

na mesma casa, ampliando seu conhecimento de mundo a partir do seu entorno. 

Desenvolvimento da atividade – Em um lugar aconchegante assista algumas vezes ao vídeo 

“Quem mora comigo”, em seguida converse com a criança sobre quem mora na casa, citando o 

nome e deixando que a criança repita, na sequência utilize as fotos da atividade anterior e peça 

que a criança identifique nas fotos quem mora na casa com a família. 

Link do vídeo para atividade: https://youtu.be/EpDKjnRvWqM´ 
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