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APRESENTAÇÃO - TEMA: AS EMOÇÕES. 

 

Olá querida família, nesta semana o nosso tema de estudo será:  AS EMOÇÕES. Com a 

retomadas das atividades presenciais, apresentaremos como os estudos serão realizados nessa 

nova proposta do Ensino Híbrido: presencial e remoto. 

 

As atividades contempladas serão realizadas em sala de aula e em casa com a família, no 

entanto será necessário a entrega das atividades todo final de mês, para os alunos do ensino 

remoto. Caso a atividade não seja possível entregar, pois dependerá do recurso disponível, a família 

poderá registrar com fotos e enviar no grupo do Facebook da escola, onde serão postadas as 

atividades semanalmente. 

 

Toda semana serão postadas quatro atividades no site da prefeitura, no Facebook da escola 

e poderão serem entregues impressos pela escola, ficando a critério da família escolher o que for 

mais adequado. 

Um bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abaixo, separamos algumas dicas que poderão ajudar no desenvolvimento das atividades 

em casa: 

DICAS IMPORTANTES PARA A ROTINA DE ESTUDOS EM CASA: 

  

   

   



Depois dessas importantes dicas, vamos para os estudos da semana? 

 

AS EMOÇÕES 

 

Justificava:    

Muito tem se falado sobre a educação socioemocional  nos dias de hoje, desenvolver nas 

crianças habilidades que aprendam a lidar com seus sentimentos , suas emoções desperta o 

sentimento de empatia, respeitando a si mesmo e o outro, e proporcionando um elemento 

fundamental para a aprendizagem da criança,  formando futuros adultos que saberão administrar 

os próprios sentimentos  com facilidades a resoluções de possíveis problemas no futuro. 
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Atividade:  Fantoches 

Nesta atividades iniciamos a apresentação de fantoches que já estão em sala, esta 

apresentação será realizada por meio de conversas com um palhacinho chamado Lelo, que sempre 

estará na sala para dizer “Bom dia” e conversar com as crianças sobre seus sentimentos, alegria, 

tristezas, medos, sustos, choros, neste dia o palhacinho Lelo  irá manifestar alegria em voltar para 

a escola, encontrar os colegas, brincar e também expressar outros sentimentos de acordo com a 

interação da turma. 

Para atividade em casa a família poderá confeccionar um palhacinho com saquinhos de pipoca 

ou saquinhos  de pão, deixe a criança desenhar o rosto do palhacinho, e expressar seus sentimentos 

de acordo com o momento, a família pode interagir com a criança com o fantoche de saquinho e 

depois deixará criança brincar com o mesmo, sempre observando o comportamento da mesma  em 

relação aos  seus sentimentos. 

                                         Figura ilustrativa (fantoche de saquinho) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS:  Observação sensível do entorno         

Área: Arte              

Eixos: Percepção e sentido 

OBJETIVOS: Conhecer seus sentimentos, compreendendo o que lhes causa alegria, tristeza, 

dor, raiva, choro, medo, desenvolvendo seus desejos e a necessidade de expressar- se. 
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Atividade:   Imitação   com música 

As crianças em círculo sentadas, irão cantar com a professora a música: Cara de Quê? No 

qual a professora irá representar a música utilizando o recurso com as carinhas no palito para as 

crianças imitarem, onde será utilizado rádio como recurso. 

   Em casa a família poderá confeccionar carinhas de sentimentos utilizando EVA ou papelão.  

Modo de fazer:  

- Recorte o papelão em círculos, vários círculos, desenhe o rosto como a figura indicada 

abaixo, sentimentos como: feliz, triste, medo, assustado, choro, depois cole cada círculo separado 

em um palito de sorvete, deixe secar e comece a atividade. A família também poderá deixar a 

criança completar o rosto, e se quiser poderá colocar cabelo com lã, fita nos cabelos, gravata 

embaixo da carinha, use a criatividade. Depois poderá cantar com a criança, ouvindo a música que 

estará no link abaixo. 

Música emoções  

https://www.youtube.com/watch?v=77JU2AIRDz4      

                                                   Figura ilustrativa 

 

. 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: Contextos musicais        

Área:  Música 

  Eixos :Apreciação Musical 

OBJETIVOS: Expressar seus sentimentos por meio da música, interagindo positivamente com 

seus colegas de forma divertida, por meio de expressão facial. 

https://www.youtube.com/watch?v=77JU2AIRDz4
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ATIVIDADE: Brincadeira das carinhas 

Esta atividade terá como recurso giz de lousa, a professora ou o responsável irá desenhar as 

carinhas de sentimentos no chão do tamanho em que a criança possa entrar dento. A professora  

irá mostrar a carinha com um determinado sentimento que foi confeccionado no palito de sorvete 

para uma criança por vez, e a mesma irá procurar o desenho do chão qual é a carinha 

correspondente ao que a professora mostrou, lembrando que todas as crianças terão a oportunidade 

de encontrar as carinhas, depois que as crianças  estão nem seus determinados lugares dentro das 

carinhas, a professora irá mostrar novamente as carinhas, trocando os lugares entre elas e assim 

sucessivamente. Em casa com a família a atividade não muda, as famílias desenharão as carinhas 

no chão e mostrará a carinha no palito para a criança identificar. 

 

                             Segue um exemplo de carinhas das emoções 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS: Brincadeiras de criação e formas artísticas   

 Área: Cultura Corporal 

 Eixos: Brincadeiras de imitação e criação de formas artísticas. 

OBJETIVOS: Desenvolver habilidades corporais de destreza, agilidade e coordenação 

motora, por meio de brincadeiras que expressem sociabilidades e reconhecimento de 

sentimentos anteriormente trabalhados 
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Atividade: Jogo de imitação e painel dos sentimentos 

Em sala de aula, a criança irá brincar coma as fichas utilizando a mímica. Será confeccionado 

um jogo de cartas mostrando em cada carta um sentimento, pedir para cada criança virar a carta e 

a mesma imitará o rostinho que estará na carta com expressões diferentes. Cada criança terá sua 

vez para virar a ficha e imitar o sentimento demonstrado, depois cada criança com a ficha irá colar 

no painel de sentimentos que estará colado na parede. 

A família poderá confeccionar a fichas com papel cartolina utilizando e colando as carinhas 

indicadas na figura ilustrativa logo abaixo, depois brincar com a criança e com toda família virando 

uma carinha por vez e imitando a carinha que retirou. Poderá também realizar a atividade 

escondendo a ficha da criança e fazendo a expressão, onde a criança irá adivinhar que sentimento 

a família estará expressando e a criança poderá fazer o mesmo para a família adivinhar.  

                                             Figura ilustrativa (Painel) 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDOS:  Linguagem verbal e não verbal , ampliação do vocabulário e adequações às 

situações de uso.      

Área: Língua Portuguesa 

Eixos: Oralidade 

OBJETIVOS: Proporcionar às crianças o conhecimento de suas próprias capacidades 

expressivas e de outras pessoas, a ampliação de sua comunicação e desenvolvendo sua 

positiva relação com si mesmo e com os colegas. 



                                              Figura ilustrativa 2 (fichas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


