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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA
Nome da Professora: Graciane

Sala: Berçário II

Título da Atividade: Espaço Cultural Fernando Faro

Data: 06/11/2020

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos
gostosos em família.
Resumo:
Fernando Faro viveu exclusivamente para as artes de interpretação. Dizia, com
segurança, que “se não fosse ator, com certeza seria ator”. Com um histórico cultural
amplo, fundou o Grupo Teatral Plenitude e através do respeito, seriedade e
competência, sentiu-se a necessidade da constituição do espaço cultural, passando assim
a ser o mantenedor das ações culturais promovidas as crianças, adultos e idosos.
Fernando faleceu aos 35 anos de idade, 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.
A arte teatral exige muito da linguagem corporal para causar emoção ao público, sendo
assim, a atividade de hoje consistirá em expressões faciais. Preparados? Então vamos lá.

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento
desta atividade.
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02EF01);
(EI02EO05) e (EI02CG01).
Materiais:
● Vídeo da música “Caretas” – de Palavra cantada, disponível no grupo de WhatsApp;
● Imagens de expressões faciais disponíveis no grupo de WhatsApp.

Execução:
Inicie a atividade convidando a criança para assistir o vídeo “Caretas” – de Palavra
Cantada e em seguida, realize uma breve conversa sobre o espaço cultural de nossa
cidade, destacando a importância da linguagem corporal na arte teatral.

O que fazer durante?
● Mostre as imagens de expressões faciais para a criança observar;
● Com entusiasmo, incentive a criança a imitar as expressões.

Registro da Atividade:
Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp
de comunicação neste período de suspensão das aulas.
Links importantes:
Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:
https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas.
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil.
Site

do

Espaço

Cultural

Fernando

Faro

disponível

em:

http://espacofernandofaro.org.br/.
Vídeo

da

música

proposta

disponível

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

Evite lugares
com muitas
pessoas

Lave bem
as mãos

em:

