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Olá pessoal, tudo bem?

Nossa atividade sócio emocional de hoje será sobre

Desafios – Inteligência emocional

Superpoderes

Objetivo:

Promover de forma lúdica o contato com as emoções e o autoconhecimento.

Material:

Folhas impressas com as figuras dos super-heróis, folha impressa com os poderes de
cada herói, folhas brancas, lápis de cor e/ou canetas coloridas, lápis, caneta,Passo a
passo:

1. Antes de iniciar a atividade, imprima as folhas que contêm as imagens dos
super-heróis para colar no quadro no momento indicado, e também a folha com o
poder de cada herói.

2. Após imprimir as folhas, recorte o poder de cada herói, dobre o papel e coloque-o
sobre a mesa.

3. Escreva qual o seu super-herói preferido e qual o poder deste herói.

4. Em seguida, responda qual o SEU superpoder? escreva-o na parte de trás da folha.
Seu poder pode ser: quando ajudam um amigo, quando ajudam em casa, quando
praticam um esporte, quando cantam e/ou dançam uma música, quando desenham,
quando pintam, quando participam de um evento etc. Perceberam como vocês
também têm superpoderes, que muitas vezes são esquecidos?

5. Quais dos seus superpoderes você usa todos os dias e como os usa?".

O objetivo dessa atividade é fazer  com que vocês falem sobre seus sentimentos em
relação às diferentes situações do dia a dia.
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BATMAN

Intelecto de gênio, raciocínio rápido e habilidades em artes marciais, destreza física,
habilidades de detetive, da ciência e da tecnologia.

SUPER-HOMEM

Capacidade de voar, superforça, invulnerabilidade, supervelocidade, superaudição,
super-sopro, visão de raios-X e de calor.

MULHER-MARAVILHA

Resistência ao fogo, voa, cura-se rapidamente, é extremamente veloz.

THOR

Seu corpo resiste ao fogo, ao frio extremo e até a balas; com seus sentidos aguçados,
pode seguir a trilha de um inimigo por meses sem perder o rastro.

HULK

Percorre quilômetros com um único salto, resiste a explosões nucleares e sobrevive a
longos períodos debaixo da água ou no espaço, seu fator de cura cicatriza ferimentos
em segundos.

CAPITÃO AMÉRICA

Força, velocidade e resistência, habilidades acrobáticas e técnicas de luta.

HOMEM-ARANHA



Tem a capacidade de se agarrar às paredes, força sobre-humana, um sexto sentido
que o alerta do perigo, equilíbrio perfeito, velocidade e agilidade sobre-humanas.

OS INCRÍVEIS

Beto: superforça descomunal e uma razoável resistência a ferimentos.

Helena: elasticidade, pode remodelar seu corpo em uma variedade de formas.

Violeta: pode se tornar invisível num piscar de olhos, gera campos de força esféricos
de tamanho e força indeterminados.


