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Pessoas | 45030 | Idades 2-6 | Para 2 a 4 crianças
Este cartão de atividade irá ajudá-lo a apresentar o conjunto Pessoas para seus alunos da Educação Infantil. As 
atividades destinam-se a familiarizar as crianças com o conjunto. Depois de concluir essas atividades, você pode 
criar mais experiências de aprendizagem, combinando as fi guras de pessoas com outras soluções de aprendizagem 
LEGO® Education para Educação Infantil.

1. Profi ssões
Peça a cada criança que escolha 
uma fi gura e fale sobre sua profi ssão. 
Inicie uma discussão sobre por que 
estas profi ssões são necessárias em 
sua comunidade. Lembre-se de usar 
quaisquer acessórios apropriados 
para oferecer suporte a uma 
determinada profi ssão.

2. Criando uma família
Faça com que cada aluno escolha 
uma fi gura de criança e crie uma 
família para ela. Peça para que 
apresentem toda a família para o 
resto das crianças compartilhando 
coisas como: 
• Seu nome 
• Seus pais, suas profi ssões e o que 

fazem para se divertir
• Nomes dos irmãos da criança e 

seus hobbies

3. Meu querido amigo  
Peça a cada criança para escolher 
sua fi gura favorita e apresenta-la para 
o restante da turma:

• Quem é (ou seja, o seu nome) 
• Sua idade
• O que ela gosta ou não gosta
• Por que são bons amigos

4. Meu futuro emprego 
Aleatoriamente coloque diferentes 
acessórios nas fi guras e pergunte 
às crianças quais poderiam ser os 
empregos dos sonhos dessas fi guras. 
Conduza uma discussão em grupo 
sobre o que as crianças gostariam 
de fazer quando elas crescerem e 
por quê. Incentive cada criança a 
escolher uma fi gura que representa o 
seu emprego dos sonhos no futuro.

5. Quem é esse?
Peça a uma criança para descrever 
uma determinada fi gura LEGO 
DUPLO® enquanto o resto das 
crianças tenta adivinhar a fi gura 
certa com base na descrição de sua 
colega de classe (por exemplo, a 
cor do cabelo, cor dos olhos, sexo, 
roupas).

Descubra mais em 
LEGOeducation.com

Objetivos de Aprendizagem 
As crianças irão:

• Entender a diversidade de estruturas 
familiares

• Compreender as funções e responsabilidades 
das pessoas em sua comunidade 

• Ser capazes de descrever pessoas 
conhecidas por meio de sugestões e apoio 

• Ser capazes de expressar claramente ideias e 
pensamentos 
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