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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 06/11/2020 

Título da Atividade: Expressões faciais. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças (EI02EO05); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

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

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

opiniões (EI02EF01). 

  

Resumo: 

Um dos artistas muito talentoso em nossa cidade de Batatais é o “Fernando Faro” que viveu 

exclusivamente para as artes de interpretação. 

Nesta atividade a criança juntamente com o membro da família irá assistir a um vídeo que 

conta um pouquinho da história do Fernando Faro e brincar de expressões faciais no espelho 

para homenagear este grande ator, bem como mostrar sua imagem. 

 

Preparação:  

Materiais: 

Celular para reproduzir o vídeo e espelho de vários tamanhos que a família tiver em casa. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço que contêm espelho para realizar atividade. 

 

Tempo Sugerido: 
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Aproximadamnte 25 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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: 

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

interesse em participar da atividade? Consegue imitar o adulto realizando expressões faciais? 

Faz careta em frente ao espelho por livre e espontânea vontade? Consegue observar sua própria 

imagem? Identifica qual expressão facial esta realizando? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente assista com a criança ao vídeo disponibilizado por via whatsapp e mostre a 

imagem do Fernando Faro dizendo que: - Fernando foi um ator muito importante para a 

cidade de Batatais. 

2. Em seguida de frente para um espelho um adulto realizará varias caretas de triste, alegre, 

assustado, bravo entre outros e incentive a criança a imitar realizando as mesmas expressões 

faciais. 

3. Após peça para a criança fazer por livre e espontânea vontade a careta que quiser 

observando assim sua imagem facial. 

 

IMAGEM DO ATOR FERNANDO FARO 
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EXPRESSÕES FACIAIS 
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 Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas

