
 
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE:  MÚSICA CARA DE QUÊ? 

 

Para esta atividade preparem um local tranquilo e 

espaçoso para ouvir a música pela TV ou pelo celular. 

A família toda está convidada a participar desse momento. Quando a música começar 

cante e dance junto como seu pequeno(a), fazendo gestos, repetindo a letra da música. 

Deixe-o ouvir os sons e peça para que ele faça várias expressões faciais e imite suas 

expressões também. 

Trabalhar com sons promove o desenvolvimento da acuidade auditiva, ao 

acompanhar gestos ou dançar. Também estamos explorando a coordenação motora e a 

atenção. Ao cantar e imitar sons ela está descobrindo e estabelecendo relação com o 

ambiente em que vive. Registre estes momentos com foto ou vídeo e compartilhe conosco 

WhatsApp. 

 

Link: https://youtu.be/-4vhdshUAjU 
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Estratégia de Aprendizagem:  

BRINCANDO COM AS EXPRESSÕES FACIAIS 

 

Os sentimentos e as emoções fazem parte das sensações 

corporais dos seres humanos. Saber reconhecer as próprias emoções é um passo 

importante na construção das habilidades sociais como empatia, amizade e respeito. Com 

essa atividade educativa as crianças podem aprender de uma forma lúdica sobre os 

sentimentos que nos cercam e, ainda, compreender e identificar suas emoções, trabalhando 

a afetividade, autonomia e a comunicação.  

 A atividade proposta consiste em assistir com a criança o vídeo sobre as expressões 

faciais, e depois, com ajuda do adulto responsável, tentar reproduzir no celular as fotos das 

expressões apresentadas na animação, levando a criança a perceber e reconhecer as 

diferentes emoções que fazem parte da vivência humana, e, que são importantes para a 

construção do seu eu, ampliando sua comunicação e motricidade. 

 Aproveite esse momento e tire bastante fotos das expressões faciais das crianças e 

compartilhem no grupo do WhatsApp. Vai ser bem divertido! 

Link do vídeo:  https://youtu.be/pzc2ennU6ew 
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