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Professora: Sandra  
Turma: Pré 2 A                  turno: manhã 

1ª Atividade: 

Sugestão que leia o texto para seu filho e depois conversem e respondam as perguntas abaixo: 

 



Quem mora em nossa casa? 

Quantos somos em nossa casa? (estimule seu filho a contar) 

Quem é o mais jovem na casa? 

Quem é o mais pequeno? 

Quem tem o cabelo mais curto? 

Quem é o mais alegre? 

Quem é o mais alto? 

Quem é o mais comilão? (mais gosta de comer) 

Quem é o mais magro? 

(pode criar outras perguntas) 

2ª atividade: 

Leia o texto para seu filho(a): 

 

Minha família é o meu maior tesouro 
Minha família é o meu maior tesouro e meu lugar no mundo. Nós somos pessoas reais, 

cometemos erros, pedimos desculpas, brigamos, damos oportunidades, fazemos 



barulho, temos paciência e nos amamos muito. Eles são a minha casa, um lugar 

enorme, para onde eu sei que sempre posso voltar. 

Minha família é o lenço que seca as minhas lágrimas e acaricia minha alma. É a minha 

casa, o lugar que me veste, que tem cheiro de infância e maturidade, crescimento, 

aprendizagem e de superação como uma equipe. 

Entre seus abraços e beijos, estão as respostas para os meus porquês. Minha família é o 

calor onde meus valores são forjados e meus sentimentos são moldados a cada dia. 

Minha família são pessoas que têm um perfume indescritível que é só deles, 

e conhecem todos os meus segredos, minhas maiores angústias e os melhores sorrisos. 
 

*Faça um desenho de sua família: 

 

3ª atividade: 

Leia o texto: 

 

 

Família é feita de amor 

ERA MUITO MAIS DO QUE UMA MANADA, ERA UMA BELA E UNIDA FAMÍLIA DE 
ELEFANTES. TINHA A MAMÃE E O PAPAI ELEFANTE E UM CASAL DE FILHOTES. APESAR 
DISSO, A MAMÃE ELEFANTE SENTIA QUE FALTAVA ALGO A MAIS. ELA SENTIA NO SEU 
CORAÇÃO QUE NA FAMÍLIA CABIA MAIS UM FILHOTE. ESTE TAMBÉM ERA O DESEJO DE 

https://amenteemaravilhosa.com.br/amo-esses-abracos-fazem-tristeza-esvair-do-corpo/


TODOS NA FAMÍLIA, MAS POR ALGUM MOTIVO A MAMÃE NÃO CONSEGUIA MAIS TER 
FILHOTES. 

MAS CERTO DIA, A MANADA SEGUIA PELA FLORESTA QUANDO ENCONTROU UMA 
OVELHA AFLITA COM SEU FILHOTE RECÉM-NASCIDO. 

- O QUE HOUVE SENHORA OVELHA, POR QUE ESTÁ TÃO TRISTE? – PERGUNTOU A 
MAMÃE ELEFANTE. 

- MINHA OVELHINHA NASCEU, MAS NÃO TENHO CONDIÇÕES DE CRIÁ-LA. – 
RESPONDEU A OVELHA TRISTE. 

A MAMÃE ELEFANTE ENTENDEU A SITUAÇÃO DA OVELHA, E COM SEU ENORME 
CORAÇÃO DE MÃE LHE DISSE: 

- SE A SENHORA PERMITIR, NÓS PODEREMOS CUIDÁ-LA. SERIA UMA HONRA E UMA 
ALEGRIA PARA NOSSA FAMÍLIA. A AMAREMOS COMO AMAMOS UNS AOS OUTROS, E 
ASSIM SERÁ PARTE DE NOSSA FAMÍLIA. 

A OVELHA SENTIU QUE SUA OVELHINHA ESTARIA EM BOAS MÃOS JUNTO DA FAMÍLIA 
ELEFANTE, ENTÃO ACEITOU E SEGUIU SEU CAMINHO. 

 

O texto nos mostra que podemos ser diferentes, até não pertencermos a mesma 

família, mas formar a mesma família através da união e do amor. 

Desenhe com seu filho uma família, usando as formas geométricas, pode riscar no 

chão com giz, desenhar na areia, ou mesmo num papel: desenhe um circulo, quadrado, 

retângulo, triângulo, enfim as formas que você conhece, pode desenhar também um 

lindo coração simbolizando o amor da família.  

Exemplos de formas geométricas: 

 

 

 



4ª atividade: 

Assista ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PAq8OTpIqX8 

Confeccione o jogo da memória e jogue em família. Imprima duas vezes a folha, pode 

pintar, colar numa cartolina ou papel mais grosso e recortar. Divirtam-se: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PAq8OTpIqX8


5ª atividade 

https://www.youtube.com/watch?v=Y21iR1NROFM 

Após pinte a mão com tinta guache e faça um carimbo com a mão em uma folha de 

papel. Observe a cor, questione seu filho sobre que cor é?, estimule a contar seus 

dedinhos, observando quantos dedos temos, sugiro que observe também o tamanho 

de sua mão se é grande ou pequena, pode comparar com a mão dos pais ou de quem 

estiver perto. (os pais também podem fazer o carimbo da mão no papel, percebendo a 

diferença de tamanho, enfim, busque na atividade um momento de interação com seu 

filho(a).) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y21iR1NROFM

