
 

Sentimentos 

Queridos pais: Nesse momento que estamos com os nossos pequenos em casa e que muitas 
emoções afloram em nossos corações pela situação que estamos vivendo, sugerimos algumas 
atividades lúdicas sobre emoções/sentimentos para serem realizadas por toda a família.  

Uma criança com boa saúde emocional é uma criança feliz. O desenvolvimento dessas 
habilidades é um fator chave que as tornará e nos torna pessoas melhores. Compreender as 
emoções que surgem à medida que elas se apresentam às situações, irá reforçar a autoconfiança 
da criança. 

Vamos lá? Acesse o link e assista com seu (a) filho (a) o vídeo: https://youtu.be/tT-PPaY1Xis 

Após assistir o vídeo do Léo Fraiman, assista outro vídeo bem legal que se chama O MONSTRO 
DAS CORES! É uma Historia encantadora que fala dos sentimentos/emoções por meio do 
monstro das cores. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q 

1. Faça no seu caderno de Para Casa o desenho do monstro do sentimento que você mais 
gostou.  

2. POTES DAS EMOÇÕES 

Inspirados na história – O Monstro das cores – Poderão confeccionar os potes das emoções e 
deixar em determinado espaço da casa e fazer o seguinte combinado: quando alguém sentir 
raiva, escrever o que está sentido e colocar no pote da RAIVA. Quando alguém se sentir feliz, 
escrever o motivo da felicidade e colocar no pote da ALEGRIA... 

•No final de cada dia, tirar um tempo para conversar sobre o que foi colocado nos potes durante o 
dia. 

•Importante perceber como cada um lida com seus sentimentos e também as atitudes de cada um 
que desperta sentimentos no outro e que muitas vezes, não são sentimentos bons. Como 
podemos mudar isso? 

•Auxiliar as crianças a identificarem e lidarem com os sentimentos, é fundamental. 

MODELO – Imagem ilustrativa 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA: 30/03/2020 

ÁREA: OPEE / 2º PERÍODO PROFESSORA: PAULA 

Srs pais, ou responsáveis 
Essa atividade poderá ser copiada no caderno caso você não consiga fazer a impressão.  

Estamos trabalhando para melhor atendê-los. 
Contamos com a compreensão Professora Paula   

https://youtu.be/tT-PPaY1Xis


 

 
 
Descreva como foi a experiência dessa brincadeira em família! 
 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Faça esta atividade com ajuda da sua família até o dia 06/04/20 




