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Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

Temática: Identidade 

Olá família! 

Atividade: 

Atividade: Expressões faciais e sentimentos. 

Hoje iremos realizar uma brincadeira sobre as expressões e os sentimentos.  

 

Desenvolvimento: Explique para a criança que, às vezes é normal sentir-se triste, irritado ou 

assustado e que nosso rosto demonstra esses sentimentos e emoções. O propósito dessa 

atividade é para que a criança aprenda a nomear, identificar e trabalhar os sentimentos nos 

diferentes momentos em que se encontra.  

Proponha a brincadeira de observação das expressões faciais no espelho. Leve a criança para um 

local da casa que tenha um espelho e convide-a a fazer careta na frente do mesmo. Deixe a 

criança explorar sua expressão de maneira espontânea ou direcionada, nesse caso você pode 

solicitar a ela que faça cara de felicidade, tristeza ou raiva, como as que foram mostradas na 

imagem acima. 

Abaixo temos um vídeo produzido por algumas professoras da nossa escola, convidamos as 

crianças e seus familiares a produzirem seu próprio vídeo da música: “Cara de quê? ” 

https://youtu.be/sKpt0AEVdYs 

 

https://youtu.be/sKpt0AEVdYs


 

Cara de Quê? 
Coração Palpita 

Cara de quê, cara de quê 

Cara de que todo mundo vai fazer? 

Cara de quê, cara de quê 

Cara de que todo mundo vai fazer? 

Cara de bravo é o que vamos ver 

Cara de bravo todo mundo vai fazer (e continua fazendo) 

Pâm, pârâm pâm pâ pârâm pâm pâm 

Cara de quê, cara de quê 

Cara de que todo mundo vai fazer? 

Cara de inteligente é o que vamos ver 

Cara de inteligente todo mundo vai fazer (e continua fazendo) 

Pâm, pârâm pâm pâ pârâm pâm pâm 

Cara de quê, cara de quê 

Cara de que todo mundo vai fazer? 

Cara de medo é o que vamos ver 

Cara de medo todo mundo vai fazer (e continua fazendo) 

Pâm, pârâm pâm pâ pârâm pâm pâm 

Cara de quê, cara de quê 

Cara de que todo mundo vai fazer? 

Cara de apaixonado é o que vamos ver 

De apaixonado todo mundo vai fazer (e continua fazendo) 

Pâm, pârâm… 

Não se esqueça de enviar um comentário, uma foto ou vídeo dessa atividade no grupo do 

WhatsApp da sala. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01wHxgUnofgZHJP1XlVJWOqCam4kg:1616669297092&q=Cora%C3%A7%C3%A3o+Palpita&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzOqcyuLCjIWsQq6JxflHh4-eHF-QoBiTkFmSWJALZVfqolAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjci7C5osvvAhV1H7kGHdVXDJAQMTAAegQIAxAD

