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PAINEL DAS EMOÇÕES 

 

O isolamento social afeta os sentimentos, não apenas dos adultos, mas também das crianças. Vamos 

expressar estes sentimentos através desta atividade, onde poderão participar toda a família e 

conversar como estão se sentindo no momento. O diálogo é a melhor forma de demonstrar afetividade 

e compreensão com todos. 

Tempo estimado para realização da atividade: Trinta minutos. 

• Materiais: 

Papel sulfite 

Giz de cera ou lápis de cores 

Cola – Fita adesiva 

Foto da família (opcional) ou escreva o nome dos membros da família. 

Seguindo os exemplos das imagens abaixo, desenhe os “emotions” na folha de sulfite (importante que 

a criança nesta faixa etária observe imagens maiores), instrua   a criança colorir. 

O adulto recorta os “emotions”, peça a criança que cole um pedaço de fita adesiva atrás das imagens 

coloridas e reserve. 



Utilize outro papel maior que será o painel, se preferir cole foto das pessoas da família neste painel 

ou escreva os nomes em letra bastão (letra de forma) no momento onde a família estiver reunida 

mostre o” emotions” e questione: Exemplos. 

- Como você está sentindo hoje papai ou outro membro da família, o papai irá colar no painel o 

“emotion “que representa como está seus sentimentos hoje (alegre, triste, cansado, etc.), de 

preferência abaixo da foto ou nome do papai. 

Em seguida pergunte a criança e peça a ela que aponte o “emotion” como está se sentindo hoje, cole 

no painel abaixo da foto. 

E assim com toda a família. 

Importante conversarem sobre seus sentimentos. 

 

Sugestões de imagens para elaboração da atividade. 

                                            

           FELIZ                                      TRISTE                                       CHORANDO 

 

                                      

       BRAVO                                         CANSADO                       TOQUE DE MÃO 
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