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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 06/11/2020  

Título da Atividade 04: Conhecendo as personalidades de Batatais 

(Fernando Faro)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. (EI02EF09); 

• Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho). (EI02ET01); 

• Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais. (EI03TS02); 

• Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, 

música. (EI03CG01); 

 

Resumo: 

 

Fernando Marins Faro viveu exclusivamente para as artes de interpretação. Dizia, com 

segurança, que “se não fosse ator, com certeza seria ator”. Abriu mão de tudo para se dedicar 

à realização de seu sonho, sempre tendo o apoio incondicional da mãe Zezé) (Maria José 

Martins Faro). Seu pai (Plínio) falecera de câncer muito jovem, quando Fernando ainda era 

criança. Criou e manteve, com estoicismo, o Grupo Teatral Plenitude, no início na garagem de 

sua casa, depois em prédio cedido em comodato pela prefeitura, onde antes funcionara o A.A. 

(Alcoólicos Anônimos), perto de sua casa. Fernando faleceu aos 35 anos de idade, vítima de 

um fulminante câncer (assim como seu pai), que o levou em menos de 8 meses de sofrimento. 

Mas deixou um legado que ficará para sempre na história da cultura e das artes de Batatais. O 

Grupo Teatral Plenitude continua vivendo em sua plenitude, graças aos esforços da mãe e de 

alguns amigos que encamparam a ideia.  
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Preparações:   

Nesta atividade desenhe um círculos na folha que será a representação de um rosto, peça para 

a criança expressar-se em frente do espelho, fazendo “cara de triste”, “cara de feliz”, “cara de 

bravo”, peça para que ela desenhe em cada círculo o que ela viu no espelho (em cada círculo 

ela deverá desenhar uma expressão facial). 

 

Materiais: 

•Folhas de sulfite ou qualquer outra disponível em casa;  

•Giz de cera, lápis de cor ou canetinha hidrocor;  

•Espelho. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos. 

 

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. 

 

Observe atentamente: 

• Observe como a criança se sentiu ao conversar e se expressar no espelho.  

• Veja se os desenhos estão parecidos com o que você propôs para ela desenha. 

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

• Segura com firmeza os materiais como: giz e pincel?  

• Demostrou autonomia em criar?  

• Demonstra preferências pelas atividades manuais ou de movimento? 

 

O que fazer durante? 

• Desenhe os círculos nas folhas; 
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• Ajude a criança a se expressar no espelho; 

• Converse com ela sobre todas as emoções que podemos sentir;  

• Seja claro e objetivo; 

• Não pegue na mão da criança na hora de realizar o desenho, é muito importante que 

ela se expresse livremente através do desenho. 

 

 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

