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LINK DA ATIVIDADE 

https://youtu.be/ZN_00x79sKY  

A canção das emoções.  

 

Atividade: 

Falando sobre emoções.  

Recursos:  

Celular, computador ou tablet. 

Estratégia: 

A atividade inicia-se com o responsável e a criança assistindo ao vídeo “A 

canção das emoções” (Little Angel).  

Em seguida o adulto senta-se de frente para criança, num lugar confortável da 

casa, converse com ela falando que vão brincar de fazer caretas. O adulto 

começa demonstrando os sentimentos com expressões faciais (feliz, triste, bravo 

e medo) após, estimule a criança imita-lo (a). As crianças menores, só observam 

o adulto na realização da atividade. 

Curiosidade sobre está atividade: 

Quantas vezes quando criança, ouvimos a expressão, engole o choro, pare de 

chorar, sem podermos expressar o que estávamos sentindo. As crianças sentem 

emoções diferentes, temos que dá importância ao que elas sentem. Quando a 

criança aprende reconhecer as emoções, podem expressá-las de forma mais 

positivas, sem fingir que elas não existem. Se está com vontade de chorar, chore: 

se está com vontade de dá risada, de risada, poder expressar o que se sente, 

faz bem, é saudável.  

 

https://youtu.be/ZN_00x79sKY
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Atividade: 

Reconhecer a família, através de fotos ou vídeo. 

 

Recurso:  

Álbum de fotografias, celular, Tv ou vídeo da família. 

 

Estratégia: 

O adulto poderá sentar com a criança no sofá ou espaço da casa, com um álbum 

de fotos da família, pode ser no celular ou vídeo na TV, e mostre para a criança 

falando o nome das pessoas na foto. Use fotos que inclua ela, fotos de bebê, 

dela atualmente e da sua família, aproveite esse momento para interagir, 

conversando com a criança e explicando sobre a foto, para que ela perceba a 

importância do momento que a foto foi tirada. 

Após faça perguntas para a criança, sobre quem está na foto para ver qual será 

a reação dela. 

 Divirtam-se relembrando momentos especiais em família. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta é que a criança se reconheça através de fotos ou vídeo, relembre 

momentos especiais em família, reconhecendo também seus familiares, 

demonstrando reações e sentimentos ao ver as fotos e interagindo com o adulto. 

 

 

 


