
 

 

 
TRABALHANDO O CAPÍTULO PALAVRAS E SENTIMENTOS 

 

Querido pais, 

Sugerimos para esta semana, uma atividade com vivências que tenham como objetivo 

trabalhar as habilidades socioemocionais, um dos objetivos da escola.  Nesta atividade a criança 

terá oportunidade de: 

• Entender as diferentes formas de como reagimos diante das relações e de como cada um 

lida com diferentes situações; 

• Reconhecer as diversidades de emoções que existem e fazem parte da vida como: raiva, 

alegria, medo, tristeza, amor, vergonha, surpresa...; 

• Ver a Importância de se exercitar o autoconhecimento para a construção de relações mais 

saudáveis consigo e com os outros. 

 

ATIVIDADE PRÁTICA /  JOGO TEMPESTADE DE IDEIAS 

 

• Sentem-se em círculo, cada um com uma folha de papel sulfite ou outra. 

• Cada participante deve dividir a folha em oito partes. Fica a critério de cada um a forma 

como fará isso; 

• Em cada parte do papel colocar uma das palavras abaixo:  

 

 
PERFEIÇÃO 

 
RAIVA 

 
VERGONHA 

 
SURPRESA 

 
TRISTEZA 

 
ALEGRIA 

 
MEDO 

 
AMOR 

 

• A folha representará o tabuleiro do jogo – tempestade de ideias que tem como objetivo 

listar diversos significados diante de um tempo, uma palavra, um conceito. O importante é 

não se limitar ao julgamento de certo ou errado mas focar na quantidade de ideias que 

emergem da palavra no tempo determinado. O desafio é permitir que cada um traga várias 

possibilidades para o entendimento de cada palavra. 

 

Para o jogo ter sucesso é importante seguir as regras abaixo: 

o Toda a ideia será bem-vinda: exercitar o não julgamento para não limitar 

significados sobre a palavra; 

o A ideia não tem dono: exercitar a coletividade, uma vez que você pode construir a 

partir do outro e vice e versa; 

o Uma fala de cada vez: a importância da escuta atenta – uma das formas de se 

exercitar a empatia; 

o Foco no assunto/palavra: concentração para atingir o objetivo do jogo; 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR VIRTUAL  DATA: 06/04/2020 

ÁREA: OPEE / 3º ANO 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   



 

o Quanto mais ideias, melhor: o maior número de possibilidades a partir de diferentes 

pontos de vista indicará a diversidade do grupo; 

o Cada um registrará suas ideias na folha dividida em oito; 

o Escolher alguém do grupo que vai anunciando a sequência das palavras, que 

poderão ser sorteadas e, cronometrando o tempo de 2 minutos para escrever sobre 

cada palavra. Em seguida, mais 2 minutos para cada um falar sobre o que 

escreveu. 

o Construam um conceito coletivo para cada palavra. 

 

• DIALOGO FINAL – Ao término do jogo conversem sobre: 

 

o Como é possível estarmos diante de uma mesma palavra e termos ideias muitas 

vezes diferentes? O que faz com que isso aconteça? Como uma certa palavra pode 

ter um tipo de impacto para um e não para outro? O medo para um pode não ser o 

medo para o outro, por exemplo. 

 

o Importante que cada um expresse o que sentiu com o jogo. 

 

 

Descreva como foi a experiência dessa brincadeira em família! 
 

 
 

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

LEMBRETE: Leia para a próxima aula o texto Erros e Medos que está nas páginas 18 e 19 

do livro de OPEE. 

 
 

Faça esta atividade com ajuda da sua família até o dia 13/04/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




