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ÁREA: CULTURA CORPORAL EIXO: BRINCADEIRAS DE IMITAÇÃO

CONTEÚDO: GINÁSTICAFACIAL

OBJETIVOS: Trabalhar as expressões faciais
Conhecer as partes do rosto

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: GINÁSTICA FACIAL

Exercícios faciais fortificam os músculos do rosto e auxiliam as crianças a respirar,
mastigar, deglutir e melhorar a fala.

COMO BRINCAR

Incentive as crianças a:

*Jogar beijinhos;

*Soltar sons de estouro: Pum! Bum! Pá!

*Encher as bochechas de ar só de lado, depois do outro; encher toda a boca, soltar o ar
apertando as bochechas;

*Fazer caretas usando a boca: para os lados, fazer biquinho, abrir e fechar a boca;

*Sorrir de lábios fechados. Sorrir de lábios aberto;

*Juntar os lábios e tentar assobiar;

*Fazer o barulho do spray: tss,tss,tss,tss,tss;

*puxar o ar e soprar em ssssssss;



*abrir e fechar a boca mostrando os dentes;

*Com os lábios relaxados fazer brrrrrrr (som de carrinho);

*Com a língua no céu da boca, fazer trrrrrrrrrrr;

*Imitar sons de panela de pressão, tic,tac do relógio;

*Piscar os dois olhos;

*Piscar o olho direito, depois o esquerdo; (trabalhar lado direito e esquerdo)

*Franzir a testa.

*Assoprar a velinha

ÁREA: MÚSICA EIXO:APRECIAÇÃOMUSICAL E CONTEXTUALIZAÇÃO

OBJETIVO: Conhecer, apreciar e contextualizar os diversos gêneros musicais,
concebendo a música como produto histórico-cultural.

CONTEÚDO: Música infantil.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Canção das partes do rosto.

Vamos reforçar o aprendizado sobre as partes do rosto ouvindo a canção abaixo:

Acesse o link

https://www.youtube.com/watch?v=f95B0Xturtk&t=28s

CANÇÃO DAS PARTES DO CORPO – Vila Sésamo

EU TENHO DOIS OLHOS, PRA PODER VER

EU TENHO DUAS ORELHAS PARA OUVIR O QUE VOCÊ DIZ PARA MIM.

EU TENHO UMA BOCA PARA FALAR.

EU TENHO UMA BOCHECHA BEM AQUI, E A OUTRA FICA LOGO AQUI.

EU TENHO UM NARIZ QUE É PARA CHEIRAR

EU TENHO UM QUEIXO, MAS PARA QUE SERVE NÃO SEI DIZER

TENHO OLHOS, ORELHAS, NARIZ, BOCA, BOCHECHA E QUEIXO

E TODOS ELES FAZEM PARTE DE UM ROSTO PERFEITO.

https://www.youtube.com/watch?v=f95B0Xturtk&t=28s


ÁREA: CIÊNCIAS DA NATUREZA EIXO: SER HUMANO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO: Compreender a importância dos cuidados com a saúde e a qualidade de vida a partir da
necessidade da higiene pessoal e coletiva e do conhecimento do corpo.

CONTEÚDO: Corpo humano: orgãos externos e internos; sentidos e orgãos do sentidos; diferenças
anatômicas e sexuais; crescimento; mobilidade: possibilidades do movimento corporal; necessidades
humanas: sono, descanso, alimentação.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Complete a figura do rosto.





ÁREA: ARTES VISUAIS EIXO: MATERIALIDADE

CONTEÚDO: Desenho, pintura, leitura de imagem, recorte e colagem.

OBJETIVO: Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais –
tradicionais e alternativos – no fazer plástico-visual em propostas artísticas.

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Colagem com papel picado

Vamos desenvolver habilidades com a tesoura picando papeis variados para um trabalho
de colagem.

O responsável vai oferecer a criança vários tipos de papeis e tesoura sem ponta para que
ela recorte e vai auxiliá-la a fazer uma bela colagem.


