
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta-feira, 28 de maio de 2020  

Título da atividade: Nossas expressões faciais 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

- Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, 

lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo:  

Nossa atividade de hoje será realizada com as nossas próprias expressões faciais, nossas 

famosas caretas. 

Você poderá desenhar separadamente em um papel sulfite, ou até mesmo em um papelão 

os tipos de expressões mais comuns em nosso dia -dia. Exemplo: Sorrindo, triste, bravo, 

contente entre outras. Após isso, fale brevemente sobre cada uma para a criança, e em 

uma roda de conversa fale sobre situações que vocês goste e que não goste e mostre 

através das expressões como reagiria em cada momento. 

Vale ressaltar que a criança também deverá se expressar o que ela gosta e não gosta em 

casa, ou em alguma situação. 

Exemplo: A mamãe não gosta quando você não guarda os brinquedos, e então levantar o 

desenho da expressão de triste ou brava, caso não tenha desenhado você poderá apenas 

imitá-la e pedir que todos façam a mesma expressão, estimulando assim que todos se 

expressem e se respeitem. 



 

Preparação 

 

Materiais: 

-  Folha sulfite ou papelão; 

- Canetinha. 

 

Espaços:  

Prepare um local aconchegante para essa conversa em família. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade: Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie 

para a Tia Paula no nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do 

acompanhamento pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou compreender as situações do dia-dia através das expressões? 

- Soube imitar e fazer a sua própria careta? 

- Demostrou interesse e autonomia durante a brincadeira? 

 

O que fazer durante? 

- Desenhe as expressões com antecedência; 

- Fale brevemente sobre cada uma; 

- Instigue a criança a pensar em alguma situação para a família; 

- Lembrem-se das coisas boas também e use as expressões correspondentes. 

 

Links importantes: 

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

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

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


Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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 

 

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

