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NOME DO ALUNO: 
 
 

Estamos vivenciando uma situação nunca antes vivida e a pandemia trouxe à tona  muitas questões e 

sentimentos das nossas crianças. 

Trabalhar o emocional delas e falar de sentimentos e emoções é de extrema importância, habilidades 

como: empatia, tolerância, paciência e respeito podem e devem ser trabalhados nos diversos ambientes 

que a criança está imersa. 

Portanto o tema a ser trabalhado essa semana será a Inteligência Emocional. 

As atividades serão realizadas por meio de conversas, vídeos e histórias. 

Para isso reserve um horário e um local durante a semana e organize a rotina da criança. 

Guarde as atividades em um saquinho ou pasta para ser entregue na escola depois. 

 

 

Lembrem-se que toda produção da criança e todos incentivos são importantes e válidos. 
 

 

BOM TRABALHO À TODOS! 
 

 

ATIVIDADE 1: MONSTRO DAS CORES. 
 
 

CONTEÚDOS: a língua como instrumento de comunicação de sentimentos, ideias e decisões – falar e escutar; 

escuta atenta, buscando significado; leitura como fruição e entretenimento, por meio da apreciação de histórias; 

leitura   pelo   professor   de   diferentes   gêneros   e   portadores   textuais; comportamento   leitor; observação, 

manipulação e identificação de características variadas dos objetos como a cor, textura, tamanho, forma, odor, 

temperatura, utilidade entre outros; 

ÁREA: Língua Portuguesa, Matemática. 

 
EIXOS: Oralidade, Leitura, Espaço e Forma. 

 
OBJETIVOS: trabalhar a oralidade e linguagem , conhecer diferentes gêneros textuais, expressar-se por meio 

da  linguagem  oral,  organizando  ação  e  pensamento,  com  coerência  e  domínio  progressivo,  apreciar  e  

ouvir história, desenvolver o gosto pela leitura; expressar e transmitir ideias, desejos, pensamentos e emoções; 

identificar  nos  objetos  e  fenômenos  da  realidade,  a  existência  e  a  variação  de  quantidades;  que  

reconheça  a matemática como produto das necessidades humanas.



Assista ao vídeo com muita atenção: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg. 

Cade monstruous é represent ado por uma cor. 

 
 

Agora é sua vez! Complete o Monstrinho das Cores (em anexo) com a expressão que você desejar, após 

isso um adulto irá traçar uma linha na horizontal ou vertical e a criança irá recortar. O recorte nessa fase é 

treino e não sairá perfeito pois a criança ainda está em desenvolvimento da coordenação motora. 

 
Lembramos que o uso da tesoura deve ser sempre supervisionado. 

 
Monte o quebra-cabeças com todas as peças. 

Modelo

https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg


ATIVIDADE 2: CONSTRUÇÃO DO ROLINHO DAS EMOÇÕES. 
 

CONTEÚDOS: a língua como instrumento de comunicação de sentimentos, ideias e decisões, observação, 

manipulação e identificação de características variadas dos objetos como a cor, textura, tamanho, forma, odor, 

temperatura, utilidade entre outros. 

ÁREA: Língua Portuguesa, Arte. 

 
EIXOS: Oralidade, Fazer Artístico. 

 
OBJETIVOS: trabalhar a oralidade e linguagem, desenvolver as bases da consciência estética, exercitando 

processos de apreciação e criação artística de modo lúdico e inventivo, ampliando referências no contato com 

manifestações artísticas de colegas, artesãos e artistas de diferentes espaços e tempos, promovendo, assim, a 

compreensão elementar da representação simbólica visual como meio historicamente elaborado pelo ser 

humano para expressar e transmitir ideias, desejos, pensamentos e emoções. 
 
 

 
- Separe um rolinho de papel higiênico para essa atividade. 
- A criança irá escolher uma ou mais expressões para representar. Pode ser medo, alegria, tristeza, bravo, 
etc. 
- Após isso irá representar a expressão tendo como base o rolinho. Segue o modelo abaixo. 

- Abusem da criatividade nesse momento, o cabelo, nariz e boca podem ser feitos de maneiras 

diversificadas e com diferentes materiais.



ATIVIDADE 3: EXPRESSÕES COM EMOJIS  
 
 

 
CONTEÚDOS: a língua como instrumento de comunicação de sentimentos, ideias e decisões, observação, 

manipulação e identificação de características variadas dos objetos como a cor, textura, tamanho, forma, odor, 

temperatura, utilidade entre outros; 

ÁREA: Língua Portuguesa, Arte. 

 
EIXOS: Oralidade, Fazer Artístico. 

 
OBJETIVOS: trabalhar a oralidade e linguagem, desenvolver as bases da consciência estética, exercitando 

processos de apreciação e criação artística de modo lúdico e inventivo, ampliando referências no contato com 

manifestações artísticas de colegas, artesãos e artistas de diferentes espaços e tempos, promovendo, assim, a 

compreensão elementar da representação simbólica visual como meio historicamente elaborado pelo ser 

humano para expressar e transmitir ideias, desejos, pensamentos e emoções. 
 
 

 
- Para essa atividade conversem com as crianças sobre o que são emojis, provavelmente elas já saibam ou 
tenham visto pois estamos na era da tecnologia e as crianças estão bem atentas a isso. 
- Mostre as figuras a seguir para a criança. 

 

 
 

Agora é a hora de construir um emoli bem expressivo! 

 
Ofereça para a criança um círculo e peça para que ela representa uma expressão, todas as expressões 

podem e dever ser trabalhadas com as crianças por meio de perguntas.  O que você sentiu  quando 

representou esse emoji? Qual foi seu sentimento? O resultado das conversas serão bem produtivos, temos 

certeza disso.



ATIVIDADE 4: ROSTO COM FORMAS GEOMÉTRICAS.  
 
 

CONTEÚDOS: Observação, manipulação e identificação de características variadas dos objetos como a cor, 

textura, tamanho, forma, odor, temperatura, utilidade entre outros; 

ÁREA: Arte, Matemática. 

 
EIXOS:   Fazer Artístico, Espaço e Forma. 

 
OBJETIVOS: trabalhar a oralidade e linguagem , desenvolver as bases da consciência estética, exercitando 

processos de apreciação e criação artística de modo lúdico e inventivo, ampliando referências no contato com 

manifestações artísticas de colegas, artesãos e artistas de diferentes espaços e tempos, promovendo, assim, a 

compreensão elementar da representação simbólica visual como meio historicamente elaborado pelo ser 

humano para expressar e transmitir ideias, desejos, pensamentos e emoções;  explorar e identificar as 

propriedades geométricas de objetos e figuras (forma, tamanho e posição). 
 

 

Da mesma forma que fizemos com a atividade acima vamos fazer agora. 

 
Ofereça um círculo para a criança ou elabore junto com ela essa primeira forma, sempre perguntando e 
instigando que forma é essa? 
Após isso confeccionaremos um rosto com expressões geométricas, é só cortar olhos, nariz, boca, 
sobrancelhas e deixar que a criança monte do seu jeitinho! Vale orientar o local   certo de onde nariz, boca, 
olhos devem ficar no nosso rosto. 
Caprice bastate. 

 
Segue modelo.



 

 



 

 

 


