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Atividade: Os 7 Anões e as Expressões  
 
Trabalhar Expressões na Educação Infantil, possibilita à criança aprender a nomear, 
identificar e trabalhar os sentimentos nos diferentes momentos em que se encontra. 
Considerando-se que nem sempre a linguagem consegue expressar o que sentimos, a 
expressão do rosto e do corpo, sempre falam mais do que palavras. 
 
Materiais Necessários: Imagens em Anexo e Espelho.   

Como fazer a atividade: Vocês conheceram os personagens da História da Branca de 

Neve e os 7 Anões, e para realizar esta atividade, focaremos nos anões.  

Cada anão tem a sua própria personalidade e características. Leia para a criança abaixo, 

e mostre a imagem de cada um.  

Depois da leitura e da apresentação dos anões, pegue o espelho e coloque na frente da 

criança. Peça para ela “imitar” as expressões de cada anão, como por exemplo o Zangado, 

ela terá que fazer cara de brava. 

Mostre a imagem de cada um para que a criança veja e faça olhando para o espelho. 

 

Dunga: O Dunga era careca e sem barba, sendo um dos anões mais lembrados e 

queridos de todos. Por ser o caçula, ele acaba sendo bem mais infantil que os outros, 

agradando as crianças que se identificam com sua inocência. 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 32 

Professor: Cristina, Jacira, Maria Severina, 
Nayara, Rita e Ticiany. 

Data: 29/10/2021 Turma: MA/MB 

Campos de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 



 
 

Fonte: https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura/104258-voce-sabe-o-nome-dos-7-anoes-da-branca-de-
neve.htm 

 

Zangado: O mais mal-humorado dos anões, Zangado torce o nariz quando eles encontram a 

Branca de Neve. Porém, é a sua teimosia que acaba ajudando seus companheiros durante o 

resgate da princesa. 

 

Mestre: Por ser o mais experiente, ele é o líder dos anões. Sua experiência é vista nos 

cabelos brancos e nas palavras atrapalhadas quando ele pensa mais rápido do que 

consegue se expressar. Os óculos são acessórios fundamentais em sua caracterização. 
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Dengoso: Ele é o mais sentimental dos anões e tem uma aparência muito parecida com a do 

Soneca e a do Atchim – a túnica roxa e a capa magenta o diferenciam. Ele também é tímido e 

se esconde atrás da barba ao ser elogiado pela princesa. 

 

Soneca: Apesar de ser o mais preguiçoso dos anões, sempre procurando dar um cochilo, ele não 

mede esforços para minerar tanto quanto seus companheiros. Ele é visto bocejando e com os 

olhos pesados durante boa parte do tempo. 
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Atchim: Ele sabe que seus espirros incomodam os outros e tenta controlá-los sempre que 

possível, inclusive recebendo a ajuda de seus companheiros que colocam o dedo em seu nariz, 

mas quase nunca isso dá certo. 

 

Feliz: É o mais alegre de todos os anões, não ficando temeroso nem mesmo quando o “Monstro 

da Limpeza”, isto é, a Branca de Neve, aparece de supetão dentro da casa dos anões e começa a 

arrumar tudo.  

  


