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Atividade:  Colar as faces das emoções abaixo das placas correspondentes na 

parede. 

Recurso: Material de apoio retirado na escola (jogo de placas e emoji) semana 

16 . 

  

Estratégia: A criança com a ajuda de um adulto fará a brincadeira colar a face 

dos emojis correspondente a placa na parede.  

1: colar as cinco placas na parede, não precisa ser em ordem. 

2: ler para a criança a placa e pedir para pegar o emoji correspondente e colar 

na parede (retire a proteção da fita atrás dos desenhos antes de colar na parede). 

Observação: já tem dupla face atrás das placas e dos emoji. 

  

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade apresentar diferentes formatos, associados a 

uma expressão facial, e se expressando e reconhecendo os sentimentos. 
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Atividade: Confeccionando o Monstro das emoções. 

 

Recurso: Rolo de papel higiênico, garrafa pet, papelão, folhas coloridas, lápis 

de cor.  

  

Estratégia: Dando continuidade a semana, hoje vamos confeccionar os 

monstros das emoções... Assim como a Harley (filme divertida mente) têm os 

sentimentos dentro da cabeça dela, nós também temos. Usando a criatividade 

vamos confeccioná-los, a criança com ajuda do adulto.  O monstro das 

emoções é uma proposta fácil de fazer. Reciclando rolo de papel higiênico, 

podemos ajudar as crianças a reconhecerem as emoções. Caso não tenha rolos 

de papel higiênico, seu monstrinho pode ser feito na garrafa pet, papelão ou 

desenhado em sulfite.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Quando a criança visualiza as expressões 

faciais e corporais ela compreende alguns dos seus sentimentos base como 

a Raiva, medo, tristeza, nojo e alegria. Por isso é muito importante falar sobre 

eles.  

 

https://www.criandocomapego.com/monstro-das-emocoes-feito-com-rolo-de-papel-higienico/
https://www.criandocomapego.com/monstro-das-emocoes-feito-com-rolo-de-papel-higienico/

