
 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, ROSELI TURMA: 
MATERNAL A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, Sons, Cores e Formas 

PROJETO FAMÍLIA, SENTIMENTOS E EMOÇÕES 
 (Trabalhando o livro “Tenho Monstros na Barriga”) 

                                                 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q 
(história: As cores do sentimento, Varal de Histórias) 

 

Atividade:  Colorir e colar as faces das emoções correspondentes 

 

Recurso: Giz de cera ou lápis de cor, folhas impressas, material de apoio 

entregue na escola (semana 16)  

  

Estratégia:  

A criança irá colorir os 5 monstrinhos das cores de acordo com cada emoção e 

em seguida colar as faces que identificam cada um. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

Esta proposta tem como finalidade educativa onde a criança aprenderá a 

identificar, discriminar e nomear algumas cores e reconhecer e nomear 

diferentes sentimentos. Além disso, essa atividade também permite o 

desenvolvimento da linguagem oral e da coordenação motora fina e grossa. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dYNbRHJ15Q


 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 23/06/2021 SEMANA:16  

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação  

  

 

 
 

Atividade: Emocionômetro  

Recurso: Papel e lápis de cor.   

Estratégia: Vamos confeccionar nosso emocionômetro fazendo uso apenas de 

papel e lápis de cor. O ideal é que nele esteja o desenho das emoções básicas: 

RAIVA, MEDO, NOJO, TRISTEZA E ALEGRIA. O adulto vai colar a folha em 

um local de fácil acesso para a criança manusear (geladeira), e explicar para a 

criança que sempre que tiver dificuldade de entender o que está sentindo ela 

pode fazer uso desse recurso mostrando a carinha para o adulto, assim a criança 

irá conseguir se expressar com maior facilidade. Fiquem à vontade para realizá-

lo com outros materiais de sua preferência desde que não se perca a 

centralidade da proposta.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: O Emocionômetro é um termômetro das 

emoções. Ajuda a criança a reconhecer as emoções básicas que estiver sentindo 

em determinada situação. É muito importante ter esse material, seja na escola 

ou em casa, assim quando a criança tem dificuldade assimilar e expressar o que 

está sentindo ela pode fazer uso desse recurso. 

 

https://www.criandocomapego.com/como-fazer-um-termometro-das-emocoes-ou-um-emocionometro/

