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TEMA: AFETIVIDADE/EMOÇÕES. 

 ATIVIDADE: “QUEBRA CABEÇA DAS EMOÇÕES”.   

  Olá família! 

  Hoje vamos fazer uma brincadeira muito divertida para estimular o reconhecimento das nossas 

emoções no nosso dia a dia. 

Material: Rolinhos de papel higiênico ou papel toalha vazios, tesoura e canetinhas ou lápis coloridos. 

Desenvolvimento: O responsável e a criança irão confeccionar um jogo de quebra cabeça com os 

rolinhos de papelão. O responsável irá cortar os rolinhos em três partes iguais ( somente o adulto deve 

manusear a tesoura) e desenhar junto com a criança diferentes semblantes, em seguida inicie uma conversa 

de como demonstra suas emoções em determinadas situações, represente cada uma com desenhos no 

rolinhos, utilizando a canetinha ou lápis coloridos, em uma parte do rolinho os olhos, na outra o nariz e para 

finalizar a boca, faça desenhos diferentes para que cada um possa expressar um sentimento, por exemplo 

sorriso para felicidade, lágrimas para tristeza, boca aberta para espanto e etc., use e abuse da criatividade. 

Após a confecção do jogo brinque com a criança, traga à tona situações da rotina de vocês que a deixa 

triste, feliz, com raiva e peça a ela que organize os rolinhos demonstrando o sentimento correspondente, 

ressaltando as relações espaciais na organização do rosto embaixo a boca, depois o nariz e em cima os olhos, 

e também noções temporais, ontem você ficou triste por este motivo..., agora está feliz... explorando assim 

diferentes maneiras de expor seus sentimentos e organizar os rolinhos. 

Veja abaixo algumas imagens que facilitam a confecção e o modo de realizar a brincadeira. 

                                                                                                             

 

                                                 

Não se esqueçam, vídeos ou fotos no 

nosso grupo de WhatsApp! 

 


