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Título: Histórias de família  

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A família é o primeiro grupo social de convívio da maioria dos alunos, onde são desenvolvidos 

o cotidiano, as tradições e o convívio de cada lar. Existem diversas configurações familiares, portanto, 

é importante legitimar todos os modelos que se apresentam, uma vez que a melhor definição para 

família é a que promove laços de afetividade, confiança e os cuidados necessários para o bom desen-

volvimento físico e mental da criança. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar as histórias familiares e reforçar a sensação de pertencimento. 

• Reconhecer diferentes estruturas familiares. 

• Compreender a importância do respeito e da aceitação do outro.  

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

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias das famílias. (EF01HI03) Descrever 

e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família e à escola. 

A vida em família e os diferentes vínculos e configurações – (EF01HI07) Identificar mudanças e per-

manências nas formas de organização familiar, de modo a reconhecer as diversas configurações de 

família, acolhendo-as e respeitando-as. 

Recursos e materiais necessários  

• lousa e giz/caneta de lousa,  

• caderno,  

• lápis grafite e borracha,  

• folhas de sulfite para a atividade e para a elaboração dos caderninhos,  

• lápis de cor,  

• cartolina, 

• fita adesiva,  

• revistas e jornais para recortar,  

• tesoura sem ponta, 

• cola. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Mural de fotos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: duplas ou trios. 

Organize os alunos em sala de aula em duplas ou trios. Entregue a cada dupla/trio revistas e 

jornais contendo imagens de diferentes estruturas familiares. Em seguida, peça para que cada aluno 

selecione uma estrutura familiar diferente. 

Após a seleção – lembrando-os da importância da diversidade –, incentive as duplas e trios a 

fazerem uma leitura oral das mesmas, apresentando aos colegas o que ele vê na estrutura familiar 

(quantidade de pessoas, etnia, cultura etc.) e quais as diferenças e semelhanças entre as famílias. 

Questione os alunos sobre a semelhança ou diferença com a própria estrutura familiar deles, 

reforçando a importância da análise da diversidade familiar. Aproveite para pontuar que as famílias 

podem ter origens diferentes, diversidades étnicas e regionais, além de costumes e tradições próprias. 

Em seguida, distribua a cartolinas entre os alunos e peça para que colem as imagens nela, 

criando um mural da sala.  

Por fim, solicite aos alunos que conversem com seus pais ou responsáveis fazendo perguntas 

como: 

• qual a história da família?  

• como chegaram no bairro em que moram? 

• a família veio de outra região ou país?  

Incentive os alunos a fazer pequenos desenhos (no tamanho de metade de uma folha sulfite), 

a escrever relatos com a ajuda dos familiares ou até mesmo a trazer fotografias de casa que retratem 

a história da família. O importante é que eles selecionem ou produzam registros da própria família, 

que serão utilizados na terceira aula.  

Aula 2 – Roda de conversa 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Organize a sala de aula em um grande círculo. Pergunte aos alunos se eles têm alguma ativi-

dade cotidiana ou periódica que fazem em família ou, ainda, se têm alguma celebração em que todos 

os familiares participam. Incentive os alunos a relatar suas experiências com os colegas, pedindo que 

expliquem o porquê gostam da atividade escolhida, qual é o papel que desenvolvem nessa atividade 

e qual é a importância dela para família deles.  
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A identificação de atividades e celebrações familiares possibilita aos alunos o reconhecimento 

das situações de convívio entre as pessoas com as quais eles vivem. Nesta atividade, os alunos devem 

perceber que as pessoas de uma família fazem atividades diferentes e, muitas vezes, em conjunto. 

Faça uma lista na lousa conforme os alunos apresentam suas atividades cotidianas, e reforce as seme-

lhanças e diferenças entre as práticas familiares. 

Finalize a aula solicitando aos alunos que façam um pequeno desenho (no tamanho de metade 

de uma folha sulfite) que represente uma ou duas atividades ou celebrações que eles praticam em 

família. É importante que eles registrem por meio do desenho o familiar ou familiares que participam 

dessa prática.  

Por fim, peça aos alunos que produzam em casa, com auxílio dos pais ou responsáveis um 

outro desenho, na outra metade da folha sulfite, representando alguma prática familiar que eles não 

fazem mais, como práticas desenvolvidas pelos avós ou bisavós.  

Aula 3 – Álbum de recordações familiares 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em fileiras 

Antes de iniciar a aula, prepare cadernos individuais aos alunos, dobrando cinco folhas sulfites 

ao meio e grampeando-as. Guarde-as para o final da aula.  

Inicie a aula convidando os alunos a apresentarem seus desenhos sobre as práticas familiares 

que eles fazem e os desenhos sobre as práticas que não são mais celebradas em família. Incentive-os 

a explicar as atividades, perguntando o motivo pelo qual eles gostam mais dessa prática e o motivo 

que alguma não é mais desenvolvida em família. Anote na lousa as respostas de cada uma, ressaltando 

a importância em conhecer a história da própria família. 

Caso algum aluno não tenha conseguido descobrir uma prática familiar antiga que não existe 

mais, pergunte a ele se alguma das atividades desenvolvidas e apresentadas pelos colegas ele gostaria 

de fazer junto aos familiares.  

No momento seguinte, crie com a sala um projeto: cada aluno deverá confeccionar seu “álbum 

de recordações familiares”. Esse projeto deverá acompanhar os alunos até o final do bimestre, quando 

será apresentado o resultado de cada um deles.  

Entregue cada caderninho preparado com folha sulfite a cada aluno e distribua lápis colorido 

e peça para que os alunos ilustrem a capa com uma representação de sua família e o nome completo. 

Solicite que colem os desenhos, fotografias ou outros registros da história da família no início 

do caderno. Em seguida, peça que colem os desenhos das práticas familiares que eles fazem e das 

práticas que não são mais realizadas em família.  
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As demais páginas em branco devem ser preenchidas no decorrer do bimestre. Incentive os 

alunos a relatar, por intermédio de pequenos textos, imagens ou desenhos, as experiências mais sig-

nificativas para eles, como aniversários, excursões, viagens, passeios com a família etc. É importante 

ressaltar que nesse álbum deve conter a história do aluno junto com a da família e não só da família e 

que completá-lo deve ser uma prática rotineira que irá complementar o processo de aprendizado so-

bre os temas relacionados à família. Incentive-os a pedirem ajuda dos pais ou dos responsáveis para 

escreverem os relatos e para pesquisarem as imagens.  

Aferição de aprendizagem 

Para o processo de aferição de aprendizagem dessa sequência, observe o envolvimento e a 

participação dos alunos nas atividades. Na segunda aula, é importante verificar se os alunos tiveram 

alguma dificuldade de elaborar o desenho solicitado. Essa atividade desenvolve a habilidade EF01HI02, 

na qual os alunos podem perceber os costumes que aprendem e compartilham com sua família, pro-

porcionando uma reflexão sobre os vínculos pessoais dentro da organização familiar.  

Ao desenvolver essa sequência, observe se os alunos compreenderam que existem diversos 

tipos de estruturas familiares, compostas por diferentes sujeitos e que se organizam de formas distin-

tas. Aproveite também para acompanhar o desenvolvimento do álbum familiar no decorrer do bimes-

tre, incentivando-os a irem relatando suas experiências significativas com suas famílias, reforçando 

vínculos e estimulando a criação de desenhos e a escrita, além de favorecer a percepção dos diferentes 

papéis desempenhados pelos integrantes da família. 

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas das habili-

dades enfocadas na sequência didática: 

1. A existência de diferentes estruturas familiares permite observar que o mais importante para a 
constituição de uma família é o afeto, o respeitoe o cuidado de uns com os outros. Cite oralmente 
alguns exemplos de famílias diferentes da sua. 

2. Refletindo sobre as estruturas familiares, marque as alternativas corretas.  

 

 a) Todas as famílias têm a mesma estrutura. 

 

 b) Todas as famílias têm os mesmos costumes. 

 

 c) As famílias podem ter origens diferentes.  

 

 d) Cada família tem uma estrutura própria e pode ser diferente uma da outra.  
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Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno identifique outras formações familiares como: famílias 
com um pai, uma mãe e filhos; famílias com avó ou avô e netos; famílias com duas mães ou dois 
pais e filhos; famílias bem grandes, com pa, mãe, filhos, tios e tias; famílias em que algumas pes-
soas vivem separadas etc. 

2. c) As famílias podem ter origens diferentes.  

d) Cada família tem uma estrutura própria e pode ser diferente uma da outra.  


