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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 30/04/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 12: Brincando com as expressões faciais. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

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

higiene, brincadeira e descanso (EI01EO05); 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Proposta pedagógica: 

As crianças pequenas estão em pleno desenvolvimento da personalidade. Em interação 

com outros, elas têm a oportunidade de observar e interiorizar características que podem 

modificar suas escolhas, preferências, modos de agir etc.  

Trabalhar com sentimentos é possibilitar sua manifestação, favorecer uma tomada de 

consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, alegrias, mágoas e desejos, buscando 

identificá-los, bem como ter a possibilidade de aprender a lidar com eles. 

Por isso, para finalizar o nosso tema gerador, a proposta de hoje será brincar com as 

nossas diferentes expressões faciais, as famosas caretinhas. 

 

Materiais: 

- Folha de papel; 

- Instrumentos riscantes (canetinha, giz de cera, lápis de cor etc.).    

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente, a família deverá explicar para a criança que as nossas expressões mostram 

como nos sentimos, de acordo com as situações que vivemos. Em seguida, 
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exemplifique-as com as suas próprias expressões. Sugiro que incentive o pequeno a 

explorar e imitar as caretas, para que possam, a partir delas, construir um álbum das 

expressões faciais mais comuns do dia a dia, através de desenhos em folhas de papel 

(caretinhas sorrindo, triste, brava, feliz, entre outras).  

Após isso, fale brevemente sobre cada caretinha para a criança, destacando sobre 

situações que a família vivencia, através das expressões (exemplo: “- A mamãe fica 

triste quando você fica doente...”, ou “a mamãe fica muito feliz quando você, se 

alimenta bem...” neste momento poderão ser mostrados os desenhos com as expressões 

triste e depois feliz).  

Para finalizar, poderão utilizar o vídeo “Caretas”, de Palavra Cantada como referência. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

Sugestão de vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XIwuB6xIMxc.  
 

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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