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TEMA: DESAFIOS EM FAMÍLIA
PROPOSTA: Vivenciar momentos em família com diversos desafios propostos
que envolvam o cotidiano familiar.
OBJETIVO GERAL: Proporcionar a vivência de momentos em família a fim de
consolidar os laços e fortalecer as relações de uma forma saudável.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BEBÊS:


(EI01EO06) Construir formas de interação com outras crianças da mesma
faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.



(EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente
emoções, necessidades e desejos.



(EI01OE03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas,
observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor.



(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais
(odor, cor, sabor, temperatura)



(EI01CG02) Ampliar suas possibilidades de movimento em espaços que
possibilitem explorações diferenciadas.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS:


(EI02EO07) Valorizar a diversidade ao participar de situações de convívio
com diferenças.



(EI02CG02) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar,
dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.



(EI02OE03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias
e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando,
com orientação do adulto- -leitor, a direção da leitura



(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as
características e propriedades dos objetos



(EI02EO06) Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e
brincadeiras.

CRIANÇAS PEQUENAS:


(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.



(EI03CG03) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em
momentos de cuidado, brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre outras possibilidades.



(EI03TS05) Reconhecer e ampliar possibilidades expressivas do seu corpo
por meio de elementos da dança.



(EI03OE03) Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e
ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.



(EI03ET01)

Estabelecer

relações

de

comparação

entre

objetos,

observando suas propriedades.


(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita
espontânea), em diferentes suportes.

DESENVOLVIMENTO: A família irá reservar um período do dia para se reunir
em família e vivenciar momentos de interação através dos seguintes desafios
propostos:
Ouvir/contar uma história antes de dormir
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: realizar essa proposta já
com as crianças deitadas em um ambiente calmo e relaxante,
utilizar livro com ilustrações ou realizar uma contação de
histórias sem o uso dos livros.

CRIANÇAS PEQUENAS: realizar essa proposta já com as crianças deitadas em um
ambiente calmo e relaxante, utilizar livro com ilustrações ou realizar uma
contação de histórias sem o uso dos livros. Permitir e estimular que a criança
reconte ou invente a história.

Fazer uma culinária com a família:
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: essa proposta pode ser
realizada com a participação ativa das crianças ajudando a
separar os ingredientes, misturar os ingredientes, etc.
CRIANÇAS PEQUENAS: essa proposta pode ser realizada com
a participação ativa das crianças ajudando a separar os ingredientes, misturar os
ingredientes, a criança poderá registrar a receita com o uso de imagens ou
desenhos, estimulando o registro das quantidades utilizadas na receita.

Fazer um piquenique:
BEBÊS, CRIANÇAS BEM PEQUENAS E CRIANÇAS
PEQUENAS: essa proposta pode ser realizada na
área externa da casa ou até mesmo em um
ambiente interno. A família pode separar um tecido
para colocar no chão e arrumar diversos alimentos
para se divertir em um piquenique em família.

Procurar por plantas ou bichinhos de jardim pelas redondezas da sua casa:
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: essa proposta pode ser
realizada no quintal de casa ou nas redondezas, durante esses
momentos os pais podem conversar com as crianças sobre as
plantas, flores e bichinhos, sobre suas características, cores, etc.

CRIANÇAS PEQUENAS: essa proposta pode ser realizada no quintal de casa ou
nas redondezas, durante esses momentos os pais podem conversar com as
crianças sobre as plantas, flores e bichinhos, sobre suas características, cores,
etc. Peça à criança que registre, através de desenhos, aquilo que ela encontrou
no percurso, e ainda, estimule a atribuição dos nomes e características dos
elementos em uma conversa, exemplo: o que é isso? Que cor ela tem? Qual a
textura dela? Pra que serve? Etc.

Fazer uma cabana com lençol:
BEBÊS, CRIANÇAS BEM PEQUENAS E CRIANÇAS
PEQUENAS: nessa atividade a família pode brincar
fazendo uso de lanterna, bem como utilizar a cabana
para realizar o desafio proposto de contar histórias, ou
até mesmo brincar de casinha.
Dançar ao som da sua música preferida:
BEBÊS, CRIANÇAS BEM PEQUENAS E CRIANÇAS PEQUENAS:
nessa proposta a família pode se reunir para dançar sua
música preferida, nessa atividade a família pode, se preferir,
utilizar aplicativo como tiktok para sua realização.

Realizar movimentos ao comando de um adulto da família
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: nessa proposta
um adulto da família pode sugerir um movimento
específico para os demais membros da família
realizarem os movimentos propostos (subir, descer,
rolar, rastejar, etc.).
CRIANÇAS PEQUENAS: nessa proposta um adulto da família pode sugerir um
movimento específico para os demais membros da família realizarem os

movimentos propostos (subir, descer, rolar, rastejar, pular sobre obstáculos,
equilibrar-se em uma perna só, etc.).

Fazer alongamento pela manhã
BEBÊS E CRIANÇAS BEM PEQUENAS: nessa proposta a
família pode, ao início da manhã, realizar diversos
movimentos de alongamento, com os bebês essa
proposta pode ser realizada com massagens.
CRIANÇAS PEQUENAS: nessa proposta a família pode, ao início da manhã,
realizar diversos movimentos de alongamento.

CULMINÂNCIA: Registre com fotos ou grave um vídeo contando como foi a
experiência da família com os desafios propostos.

SUGESTÕES:

CABANA COM LENÇOL

DANÇAR AO SOM DA MÚSICA
PREFERIDA

PROCURAR POR PLANTAS OU
BICHINHOS NA NATUREZA

FAZER UM PIQUENIQUE COM A
FAMÍLIA

REALIZAR OS MOVIMENTOS AO
COMANDO DE UM ADULTO
ALONGAMENTOS PELA MANHÃ
MASSAGEM NO BEBÊ

FAZER UMA CULINÁRIA COM A
FAMÍLIA

OUVIR OU CONTAR UMA
HISTÓRIA ANTES DE DORMIR

