
 

 

 

    

               PROJETO FAMÍLIA EMOÇÕES E SENTIMENTOS 

 

Link : https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw Livro das emoções. 

 
Atividade: Pote de emoções. 

 

Recurso:  5 potes ou garrafas transparentes: podem ser de vidro, cristal ou 

plástico, reciclados ou não, o importante é enxergar o conteúdo interno; 

O pote das emoções originalmente é preenchido com lãs, contido estamos 

disponibilizando papel colorido nos materiais a serem retirados na escola para a 

realização dessa atividade. Etiquetas com os nomes das emoções: RAIVA, 

TRISTEZA, ALEGRIA, CALMA E MEDO 

Estratégia:  

Converse com seu pequeno e o ajude a entender e nomear as emoções. Após 

esse momento assista o vídeo 'livro de sentimentos. Depois nomear os potes: 

alegria, tristeza, raiva, medo, calma. Estes são os básicos, mas você pode 

adaptar outros sentimentos se achar necessário, como: amor, ansiedade, 

frustração, vergonha, etc. Nomeados os potes, junto ao seu pequeno, associam 

as cores aos nomes: alegria-amarelo, tristeza-azul, raiva-vermelho, medo-preto, 

calma-verde. Se achar melhor, use etiquetas das cores de cada potinho. Pronto, 

agora é só deixá-los em um lugar visível. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade e desenvolver a autoestima sobre seus 

sentimentos, externando-os; representar sentimentos de forma a melhor 

compreendê-los; falar de si; auxílio na construção da representação de si; 

trabalhar em grupo, solidária e respeitosamente. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA 25/06/2021 SEMANA: 16 

PROFESSOR: Dirce, Juliana, Lúcia e Roseli TURMA: 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro, o Nós. 

https://youtu.be/JOfYZ5gsdIw
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Atividade: Confecção do Dado das emoções para jogar 

https://artes.umcomo.com.br/artigo/como-fazer-um-cubo-de-cartolina-1263.html 

 
Recurso: Folha de papel ou papelão, lápis de cor, cola e tesoura sem ponta. 
 
Estratégia: O adulto junto a criança fará o desenho das emoções em forma de 
dado em uma folha ou papelão, recorte e cole os lados para formar um dado, 
toda família pode participar da brincadeira!  
 
Regras: Participam duas ou mais pessoas, que jogam alternadamente cada vez 
que o adulto jogar o dado a criança fará a carinha com o sentimento que aparecer 
no dado e depois será o adulto que fará a carinha após a criança jogar o dado.  
 
Curiosidade sobre esta atividade: Nesse contexto, é importante que as 
crianças bem pequenas vivenciem situações em que possam acolher as formas 
de expressão umas das outras, valorizando suas diferenças e apoiando suas 
investigações e descobertas sobre as diferentes linguagens e expressões, criar 
situações nas quais se possibilite a representação de atividades da vida diária 
por meio de brincadeiras simbólicas. Promover experiências nas quais as 
crianças possam se expressar utilizando seu corpo, experimentando sensações. 
 

https://artes.umcomo.com.br/artigo/como-fazer-um-cubo-de-cartolina-1263.html

