Atividade: Expressão facial

Objetivos
- Reconhecer as diferentes expressões faciais.
- Reconhecer a expressividade da linha.
- Utilizar elementos da linguagem visual, como a linha, a forma, a proporção e o tamanho,
para representar graficamente as expressões faciais.
- Treinar a habilidade motora.

Material a ser utilizado
-

Jornais, gravuras ou revistas com fotos de diferentes expressões faciais
Papel canson
Objetos redondos, como tampas de vidros de requeijão, maionese etc.
Régua geométrica
Lápis preto
Canetinhas hidrográficas ou lápis de cor

Procedimentos
- Fazer uma roda de conversa sobre as diferentes expressões faciais, como riso, choro,
susto, tristeza, alegria, preocupação, raiva.
- Observar as gravuras pesquisadas.
- Propor um jogo de imitação dos diferentes tipos de expressão facial.
- Notar como os olhos, as sobrancelhas e boca são posicionadas nas diferentes
expressões.
- Representar as expressões.
- Iniciar pelo traçado da circunferência na folha, utilizando o objeto redondo como base.
- Utilizar o contorno das formas da régua geométrica para traçar as linhas que
caracterizam uma expressão facial, explorando a forma, a posição, o tamanho e a proporção
das linhas que compõem os elementos do rosto.
- Completar a figura com outros elementos da preferência da criança, como cabelos,
orelhas, pescoço, adereços, jóias, a fim de incentivar a criatividade de cada um.
- Colorir os desenhos com a técnica escolhida.

Orientações para o professor
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- Várias representações gráficas das diferentes expressões faciais podem formar uma
composição única na folha.
- Orientar os alunos para escolher em qual expressão querem representar e fazer o
desenho com lápis preto, usando traços leves.
- Aplicar as cores que também podem fazer parte da composição e completar a expressão
representada, como roxo de raiva, amarelo de susto etc.
- Expor os trabalhos para que sejam apreciados e analisados por todos os alunos.
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