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1. Cada família é de um jeito. O líder dos detetives é o Tom e ele mora com sua mãe. A única 
menina do trio dos detetives é Mila que mora com seu pai. Com o passar dos anos, as famílias 
foram se transformando.  Sobre as famílias, assinale com um X as frases que são verdadeiras.       
(p.55) 

(     ) A família é o primeiro grupo social ao qual pertencemos. 

(     ) Existem diferentes tipos de família e cada uma se comporta do seu jeito. 

(     ) No passado, grande parte das famílias tinham apenas um filho. 

(     ) As famílias mudam com o tempo. 

  
2. Todas as crianças têm direito a uma família, com pessoas que possam amá-las, protegê-las e 

tenham todo um cuidado. O amor e o respeito mútuos são sentimentos importantes para a vida 
familiar. Desenhe você e as pessoas da sua família. (p.55) 

 

 
 

A família é o primeiro grupo da maioria das pessoas. À medida que 
vamos crescendo, passamos a fazer parte de vários outros grupos: a 
escola, o clube, a igreja... 



 

2/4 

ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4   -   DISCIPLINA: NAT. E SOCIEDADE   -   TURMA: 1º ANO 

 3. Algumas atividades podemos realizar sozinhos e outras de forma coletiva, em um processo de 
colaboração com o outro. Seu responsável lerá algumas atividades que você realiza. Pinte de 
azul as que você realiza sozinho(a) e de amarelo a que você realiza em grupo, ou seja, realiza 
com a ajuda de outra pessoa. (p.53) 

 

                          
 

                          
 

                          
 

                          
 

4. As famílias não são iguais. Umas são bem numerosas, outras pequenas, Recorte e cole 
imagens de famílias com diferentes tipos de formações (por exemplo: crianças que moram com 
o pai e a mãe, crianças que moram somente com a mãe ou somente com o pai...). (p.55) 
 

 
 

5. Com o passar do tempo, a maioria das famílias foi modificando suas características. 
Observe as imagens e faça o que se pede. (pp.56 e 57) 

 

a) Circule a imagem que representa, tradicionalmente, uma família antiga. 

b) Risque a imagem que retrata, aparentemente, uma família mais atual. 
 

 

Tarefas de casa. Tomar banho. 

Vestir o uniforme. Brincar de massinha. 

Escovar os dentes. Almoçar. 

Arrumar a cama. Guardar os brinquedos. 
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 6. Os Detetives do Prédio Azul estão aproveitando estes dias em casa com a família e 
recordando muitos momentos com o álbum da sua família. Observe a imagem a seguir 
e responda ao que se pede. (p.58) 

 

Fonte: http://agrandefamiliasoquenao.blogspot.com.br/2015/10/tipos-de-familias-familia-como-uma.html         

 
a) O registro da família que aparece na imagem é considerado antigo ou atual? 

_________________________________________________________________________    
  
b) Cite uma diferença entre as famílias de hoje e a família da imagem. 

_________________________________________________________________________ 
  
c) A imagem apresentada foi registrada por meio de:  

(   ) vídeo 

(   ) fotografia 

(   ) objetos antigos 

 

 
7. Escute a leitura que o seu responsável irá fazer. (pp.56 e 57) 
 

 
 

a) Marque um X na figura que melhor representa a família da Lara. 
 

 
 

b) A família de Lara pode ser considerada: 

(     )  antiga. 

(     )  atual. 
 
 

Lara mora em uma casa com seu pai, sua mãe e seu irmão, que é mais velho que ela. 
Lara adora estar com seus avós e passear com eles e o restante da sua família no parque. 
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 8. As comunidades não são iguais. Veja alguns grupos diferentes que formam uma comunidade e 
ligue a frase à imagem. (p.54) 

 
 

 A família. 

 

 Os moradores de uma rua, bairro ou cidade. 

 

 Pessoas que frequentam uma igreja. 

 
9. Os Detetives do Prédio Azul nem sempre estão juntos. Mila irá encontrar com as crianças da 

igreja. Capim tem jogo de futsal com os colegas do clube. 
Sempre que nos juntamos com outras pessoas para um mesmo fim, para realizar alguma 
atividade em comum, como nos casos acima, ir à igreja, encontrar com os colegas para jogar 
bola ou mesmo acompanhar um movimento de outras pessoas, estamos falando de grupos. É 
importante respeitar a diversidade de cada grupo. 
Complete, no quadro a seguir, o que é bom fazermos quando estamos em cada grupo citado e 
o que não é bom, que não devemos fazer. Observe o exemplo: (p.59) 

 

Grupos É bom Não é bom 

Familiar Respeitar pai e mãe Brigar com os amigos 

Time de futebol   

Escolar   

 

 

10. O nosso mundo é grande, diverso, tão repleto de traços e culturas diferentes. Você e seus 
colegas participam do grupo da população brasileira e também apresentam diferenças entre si, 
que podem ser na aparência, no jeito de falar ou de se vestir. Pinte a criança que mais se 
parece com você. (p.54) 

                  


