
Família(s) 

Objetivos 

Reconhecer que existem diferentes tipos de famílias 

Dar exemplos de dois propósitos de uma família 

Reconhecer que todos os membros de uma família possuem necessidades (incluindo os pais) 

Procedimento 

1. Explique que esta aula irá auxiliar os alunos a entenderem o propósito de uma família e como os 

alunos podem contribuir em suas próprias famílias 

2. Defina família: Uma família são duas ou mais pessoas que se amam e cuidam umas das outras. 

Geralmente estas pessoas são parentes e/ou vivem juntas. As famílias existem em todos os 

formatos, tipos e tamanhos. 

3. Opcional: passe o documentário Família é...  e debata com a turma. 

<https://www.youtube.com/watch?v=rXdEgP012ig> 

O documentário são crianças falando sobre suas diferentes configurações de famílias e o que elas pensam 

sobre essas novas concepções. 

Pergunte que tipo de famílias o vídeo não abordou (famílias adotivas, casais sem filhos, exemplos de 

famílias com pais ou mães homoafetivas, etc.) 

Convide os alunos a comentarem de que forma as famílias dos alunos se assemelham as do vídeo, 

pensando na forma como eles se divertem juntos, como um protege o outro, etc. 

4. Crie diagramas das famílias. 

Peça para cada aluno desenhar um círculo no centro de uma folha de papel com a palavra Eu  escrita 

dentro. Você pode fazer o mesmo no quadro, diagramando sua própria família. Saindo do seu nome, faça 

linhas e no fim de cada uma escreva o nome de uma pessoa da sua família e ao lado do nome, desenhe 

uma figura de alguma característica especial daquela pessoa (por exemplo, uma bola de futebol pra irmã 

que é fanática, ou um sorriso pro irmão que tem uma risada engraçada, ou uma escova de cabelo pra avó 

que deixa você penteá-la, etc.). Explique que cada aluno vai definir família  de uma forma diferente em 

como decidir quem incluir. Alguns irão desenhar seus pais e irmãos, outros todos os parentes de sangue, 

outros irão incluir padrastos/madrastas e outras pessoas próximas, alguns poderão desenhar dois 

diagramas com duas famílias caso seus pais sejam separados, outros poderão incluir famílias adotivas. Eles 

poderão incluir quem ELES consideram família e qualquer formato é aceitável. Dê alguns minutos para eles 

criarem o diagrama. 

 

 

 

 



Aqui está um exemplo: 

 

Convide alguns alunos voluntários para descrever seus diagramas para a turma. Ajude-os a descrever a característica 

desenhada de cada membro da família. 

5. Avalie o propósito das famílias. 

Explique que a família supre dois tipos de necessidades que nós, seres humanos, temos: necessidades físicas e 

necessidades emocionais. Faça duas colunas no quadro e peça aos alunos para darem exemplos destas 

necessidades. Um possível resultado seria esse: 

             NECESSIDADES FÍSICAS                                                              NECESSIDADES EMOCIONAIS  

                     Abrigo                                                      Sentir que pertenço a algo          Sentir que me escutam e entendem 

                     Comida                                            Sentir que pessoas gostam de mim    Rir, chorar, etc. 

                    Roupas                                                                  Sentir-me útil                     Sentir-me especial  

                    Assistência Médica                                                     Afeto 

 

Certifique-se de que os alunos entenderam que todos os membros da família possuem necessidades e que todos os 

membros podem contribuir para suprir estas necessidades. Adultos também precisam de cuidados. Crianças e idosos 

também podem ajudar a suprir essas necessidades. 

6. Avalie a comunicação nas famílias 

Leva as questões para a turma: Se uma das necessidades de membros de uma família é ser ouvido, como alguém 

pode ser um bom ouvinte? Como você sabe se alguém realmente está te ouvindo? Como você se sente? Como você 

se sente quando não te ouvem? 

Escolha seu aluno mais dramático para encenar com você uma conversa entre irmãos. Você será o irmão mais velho. 

O irmão mais novo está chateado com algo que aconteceu na escola. 

Encena esta história duas vezes. Na primeira, demonstre más habilidades para escutar (se distraia com o telefone ou 

algum barulho, não olhe nos olhos do aluno, cruze seus braços e se escore em algo, diga para o aluno que isso não 

foi nada e que ele não está realmente chateado, etc.). Na segunda encenação, seja atencioso (não se distraia, olhe o 

aluno nos olhos, mantenha uma postura reta e receptiva, confirme se entendeu como a pessoa se sentiu 

perguntando, etc.). Pergunte ao aluno no fim de cada cenário como ele se sentiu. E depois pergunte a turma o que 



você fez de diferente em cada vez. Se quiser, anote no quadro os Comportamentos que Demonstram Boas 

Habilidades de Escuta . 

7. Avalie quem se beneficia de uma boa comunicação 

Fale para a turma que você quer compartilhar uma história e depois saber as opiniões deles sobre o que aconteceu. 

Leia o trecho: 

Lucas e Carol estavam no quinto ano e eram melhores amigos. Um dia, Lucas chegou na escola de mau-humor. Ele 

não tirou a mochila das costas quando sentou. Ele  empurrou um colega que tropeçou no seu pé sem querer, nem 

participou da aula de Ciências, sua preferida. Ana, a professora, perguntou o que havia de errado e ele não 

respondeu. Na hora do intervalo, ele contou pra Carol que o cachorro dele tinha sido atropelado e morrido. Ele disse 

que não quis contar pra mais ninguém porque ficou com vergonha de que pudesse chorar. Quando ele disse isso, uma 

lágrima escorreu na sua bochecha e Carol ofereceu um guardanapo para Lucas secar a lágrima.  

Pergunte a turma o que Lucas e Carol devem ter sentido. A questão é que os dois se sentiram bem: Lucas, porque 

pode desabafar e ela não riu de seus sentimentos e Carol, por ter sentido que o amigo confiava nela a ponto de 

contar essa história pessoal. Ele se sentiu ouvido e ela se sentiu querida e especial. 

8. Abra espaço para perguntas dos alunos sobre família e depois peça para eles darem definições de família. 
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