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Título: Diversidade Familiar 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

As atividades propostas nesta sequência didática refletem as transformações que o conceito 

de família vem sofrendo ao longo do tempo. Pensar e estudar a família requer a inclusão de todos os 

modelos familiares que compõem a sociedade brasileira. Observar fotos de famílias ao longo do 

tempo, representar famílias por meio de desenhos e ensinar a seus familiares jogos e brincadeiras 

que aprendeu na escola são um grande incentivo para o estudante legitimar a construção de sua 

história pessoal. Também serão abordados conceitos importantes para o desenvolvimento espacial 

dos estudantes, com atividades que envolvem relações topológicas. 

Objetivos da aprendizagem 

• Investigar os gostos, preferências e jeitos de ser individuais, tratando as diferenças com 
respeito e valorização. 

• Observar as diferentes composições familiares ao longo do tempo, reconhecendo e 
respeitando as suas diferentes configurações. 

• Desenvolver relações espaciais topológicas e projetivas (dentro, fora, ao lado, perto, 
longe, frente e atrás), considerando o corpo da criança como referencial. 

Objetos de conhecimento 

• A vida em família e os diferentes vínculos e configurações 

• Os vínculos pessoais: as diferentes formas de organização familiar e as relações de 
amizade 

• Respeito à diversidade 

• Pontos de referência 

Habilidades abordadas 

• (EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel 
desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

• (EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar, de 
modo a reconhecer as diversas configurações de família, acolhendo-as e respeitando-as. 

• (EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de 
vivência, considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima 
e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Diferentes tempos, diferentes famílias 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Disposição dos estudantes: pesquisas em pequeno grupo e discussão sentados em um grande círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: computador conectado à internet, impressora e papel fotográfico e/ou revistas e 
jornais. 

Durante uma atividade de aproximadamente 20 minutos, convide os estudantes a pesquisar, 

sob sua supervisão, em sítios de busca na internet, pelo menos cinco fotografias de diferentes 

famílias em diferentes épocas. Por exemplo: uma família que viveu cem anos atrás, outra família que 

viveu cinquenta anos atrás etc., incluindo representações de famílias na atualidade. O importante é 

que as fotos retratem diferentes configurações familiares, por exemplo, em número de pessoas e em 

tipos de responsáveis pelos filhos (casal heteroafetivo, mãe sozinha, pai sozinho, casal homoafetivo, 

avós etc.). 

Realize uma atividade sequencial, por cerca de 20 minutos, na qual os estudantes, em uma 

roda, compartilham as imagens pesquisadas (que foram previamente impressas). Após um contato 

inicial com essas imagens impressas, pergunte aos estudantes se eles sabem o que representam as 

pessoas nas fotografias. Incentive-os a compartilhar suas impressões, apurando a observação com 

perguntas como: “Quantas pessoas fazem parte das fotografias antigas?”; “Como são as vestimentas 

das pessoas representadas?”; “Por que algumas fotografias não possuem cor?” etc. 

Finalmente, durante os 10 minutos finais, compare as fotografias antigas com as mais atuais, 

direcionando a observação dos estudantes quanto às diferenças e semelhanças das famílias observa-

das. Verifique se os estudantes percebem alterações na configuração das famílias representadas nas 

fotografias. Pontue aos estudantes que todas as fotografias são de famílias, umas mais antigas e 

outras atuais, e que, conforme o tempo histórico passa, as configurações familiares também sofrem 

alterações. 

Caso não disponha de computador com acesso à internet ou de impressora, você pode solici-

tar aos estudantes que pesquisem e recortem as imagens de famílias de revistas e jornais. 
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Aula 2 – Minha família 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Disposição dos estudantes: individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: cinco fotografias de famílias em momentos diferentes da história. 

Na segunda aula, entregue para cada estudante uma folha de papel sulfite cortada em for-

mato retangular (17 cm x 10 cm), caneta hidrográfica e lápis de cor. Peça para cada estudante que 

faça um desenho de sua família como uma fotografia. Deixe que realizem livremente suas produções. 

Fique atento e considere as manifestações que o estudante apontar. Além de familiares e/ou 

responsáveis, em seu desenho, o estudante poderá representar pessoas por quem sente bastante 

carinho e consideração. Ao final das produções, cada estudante receberá um saquinho transparente 

de presente e um fitilho e fará uma embalagem caprichada para entregar o desenho para quem 

desejar. 

Aula 3 – Jogos de comando 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: pátio externo ou quadra de esportes. 

Disposição dos estudantes: equipes com quatro ou cinco estudantes. 

Recursos e/ou materiais necessários: giz de lousa e apito. 

Nesta aula, propõe-se que os estudantes conheçam as relações espaciais topológicas e as 

projetivas, como dentro, fora, ao lado, perto, longe, esquerda e direita considerando o corpo da 

criança como referencial. Desta forma, são sugeridos dois jogos. Leve aproximadamente 25 minutos 

para que as crianças façam cada um dos jogos. 

Jogo do terremoto – Leve os estudantes ao pátio da escola ou quadra de esportes e desenhe 

círculos no chão, sendo um círculo a menos que o número total de participantes da brincadeira. Peça 

aos estudantes que se distribuam cada um dentro de um círculo. O estudante que sobrar deve ficar 

no centro de todos os círculos e dará os seguintes comandos: esquerda – todos devem pular para o 

círculo à sua esquerda; direita –  todos devem pular para o círculo à sua direita; fora –  todos dão um 

salto para trás; dentro – todos dão um salto para frente; círculo – todos entram no círculo de giz; 

terremoto – todos devem mudar de lugar e entrar no primeiro círculo disponível, inclusive o coman-

dante. O estudante que ficar sem círculo será o novo comandante e uma nova rodada se inicia. 

Jogo do apito – Enfileirados e de frente para o professor, os estudantes seguirão comandos a 

partir do número de sopros no apito que o professor realizar: um apito   ̶  levantar o braço direito; 

dois apitos   ̶  levantar o braço esquerdo; três apitos – levantar os dois braços. Procure criar com os 

estudantes novos comandos, tentando aumentar a dificuldade na realização da tarefa: um apito e 
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movimento de agachar – os estudantes devem levantar a perna esquerda; dois apitos e movimento 

de agachar – os estudantes devem levantar a perna direita; três apitos e movimento de agachar – os 

estudantes devem sentar no chão. Os estudantes que realizarem os movimentos de maneira incorre-

ta são eliminados do jogo até restar apenas um estudante. 

 

Aferição da aprendizagem 

A avaliação dos estudantes deve ocorrer de forma contínua e processual. É importante 

sempre iniciar as aulas com uma investigação do conhecimento prévio dos estudantes sobre o tema 

abordado, se aprofundando em questões em que mostrem dificuldade. 

Durante as aulas, faça observações e anotações sobre como os estudantes estão reagindo 

aos conceitos apresentados e como relacionam as informações novas ao conhecimento prévio. 

É fundamental considerar todos os avanços dos estudantes durante o processo de avaliação: 

observar se eles formulam hipóteses coerentes aos temas discutidos; se interagem de forma 

colaborativa; e se desenvolvem as habilidades relacionadas à leitura, escrita e aos desenhos. 

Para a aferição de aprendizagem, avalie a participação dos estudantes durante as conversas 

e como reagem às opiniões e aos posicionamentos dos colegas. 

Algumas perguntas podem auxiliar no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes: 

1. O  estudante compreende as alterações que o conceito de família sofreu ao longo da história? 

2. O estudante estabelece relações entre o passado e o presente? 

3. Ele constrói uma representação positiva de sua família? 

4. Ele compreende que o conceito de família nem sempre está relacionado com consanguinidade? 

5. O estudante realiza deslocamentos corretamente a partir de comandos de lateralidade? 

6. Ele participa de atividades físicas de forma cooperativa e respeitando os combinados pré- 
-estabelecidos? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Cada pessoa tem seus gostos e preferências. Circule no quadro abaixo as palavras que indicam 
coisas de que você gosta. 

 

frutas legumes brincar praia 

batata frita quebra-cabeças super-herói bonecas 

música jogos sorvete dormir 

 

2. Faça um desenho e indique onde seu(s) melhor(es) amigo(s) está(ão) localizado(s) na sala de 
aula em relação a você. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. 

2. Espera-se que os estudantes mencionem que seu(s) amigo(s) está(ão) na frente, atrás, à direita 
ou à esquerda deles. 


