
Faz uma árvore genealógica 

 

 

 
Seleciona algumas fotos dos teus familiares ou desenha- as e monta 

uma árvore genealógica da tua família. No final podes até emoldurar 

um lindo quadro e decorar a parede do teu quarto ou da tua casa. 

Além de aprenderes sobre o valor da família, esta brincadeira gera 

uma recordação marcante deste momento e de todas as pessoas 

que são especiais para ti e para os teus pais. Pede-lhes que te 

ajudem e vê como vais descobrir informações, histórias e 

curiosidades que desconhecias. 

 

Como fazer uma árvore genealógica com as crianças? 

 

Antes de começar com a explicação detalhada sobre como fazer uma 

árvore genealógica com as crianças, talvez seja hora de saber quais 

os materiais vais precisar para a fazer: 

•  1 folha de papel, ou cartolina e uma folha verde.  

•   fotos dos teus familiares ou podes optar por desenhá-los. 

•   tesouras, régua, cola, lápis, borracha e papéis coloridos. 

. 

Passo a passo 

• Usa a folha de papel e um lápis e desenha uma árvore com 

vários galhos que vão representar os diferentes elementos da 

família.  

• A folha verde vai servir para desenhar e cortar as folhas da 

árvore. 
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• Para continuar, vais precisar dos papéis coloridos para recortar 

alguns círculos, que vão representar os espaços reservados 

para cada pessoa da família.  

• Depois de cortar os círculos, cola-lhes as fotos da família.  Os 

avós devem ficar logo no topo da árvore e acima dos teus pais,  

enquanto os filhos devem estar em baixo, logo abaixo dos pais. 

Os irmãos e irmãs sempre serão colocados da esquerda para 

a direita, por ordem de nascimento. 

Agora podes decorar e colorir a árvore. Certamente este é um 

momento criativo, em que podes desenhar aves, animais etc. 

 

 Aqui fica outro exemplo, que podes fotocopiar, copiar e preencher 

os retângulos, com fotos reais dos teus familiares, ou mesmo criadas 

por ti. 
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Árvore genealógica da minha família 


