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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 06/10/2020 

Título da Atividade: Expressões faciais. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05).  

 

Resumo: 

No dia 29 de abril de 1978, nasceu Fernando Faro, um batataiense que  começou sua carreira 

artistica aos 7 anos de idade no violão, com 9 anos a ajudava as professoras a montar 

coreografias de festa junina na escola em que estudava, em seguida começou a suas 

encenações na igreja até que ele montou seu primeiro grupo de teatro chamado: “Grupo 

Teatral Plenitude”, este grupo se apresentou por toda a região do nosso municipio. 

Atualmente Fernando não esta mais entre nós pois perdeu sua vida no ano de 2014 por conta 

de um cancêr.  

Atualmente existe um centro Cultural que foi construído pela sua mãe e algumas pessoas que 

atuavam no junto com ele, este espaço que atende crianças e adolescente de 7 a 18 anos  de 

idade, com muisicalização, teatro e danças.   

Uma das características mais marcantes de Ferrnando, era seu sorriso e sua forma de se 

expressar. Por isso a brincadeira de hoje será realizar diferentes fisionomias de frente ao 

espelho.  

 

Materiais: 

• Espelho. 

 

Espaços:  

Não será necessário, que aconteça em um ambiente muito grande, porém que tenha um espelho, 

que fique de forma e segura para que a criança não se machuque.  

  

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao ver o adulto de sua referênca fazendo caretas,  será 

que ela irá tentar imitar ou presentará receio? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Inicialmente apresente o vídeo que foi feito pelo “Espaço Cultural Fernando Faro” 

especialmente para as crianças com o um pouqinho da história deste grande artista.  

Em seguida, coloque a criança de frente para um espelho e começe a relizar diferentes tipos 

de expressões faciais, nomeando-as. Como: carinha de feliz, triste, bravo, cansado, animado, 

caretas, entre outras.  

Incentive a criança a imitá-lo, esta atividade irá contribuir para que ela consigar entender um 

pouco melhor os seus sentimentos.  

 

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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