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PÚBLICO-ALVO

Fundamental I (1º ao 5º ano) 

DURAÇÃO DO PROJETO

12 aulas de aproximadamente 50 minutos – um trimestre

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Língua Portuguesa, Arte, História e Educação Física.

OBJETIVOS

• Desenvolver nos alunos a empatia por meio de atividades que 
favoreçam a inteligência emocional e estar disposto a ajudar 
ao outro.

• Aprender a distinguir e expressar sensações, percepções, emo-
ções e pensamentos considerando o ponto de vista do outro, 
suas ideias e o dia a dia de cada indivíduo do qual se tem 
contato.

• Permitir que o aluno raciocine efetivamente, fazendo julga-
mentos e tomando decisões, contribuindo para a capacidade 
de resolver problemas.

JUSTIFICATIVA 

Trabalhar as emoções desde cedo é fundamental. É o reconheci-
mento das emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, a lidar 
melhor com as situações e o com aquilo que sentimos, solucionar 
conflitos com mais facilidade e com menos sofrimento. É o iní-
cio do processo de inteligência emocional, que favorece também 
o aprendizado. Muitas vezes uma criança chora para conseguir o 
que quer, por exemplo, exatamente porque não sabe compreen-
der e descrever as suas emoções, não sabe expressá-las da forma 
mais eficaz, então dispõe da reação que conhece e que acredita 
ser a única possível: chorar. Isso explica também diversos com-
portamentos, como: uma criança que passa por um processo de 
luto ou de conflitos em casa e passa a se comportar de maneira 
agitada e agressiva por não compreender o que está sentindo e 

TEMA



não saber lidar com esses novos sentimentos. Reconhecer as emo-
ções é importante também por proporcionar o desenvolvimento 
da “empatia” nas crianças, que é, em linhas gerais, a capacidade 
de compreender e se colocar no lugar do outro. Quando a criança 
aprende a nomear e a reconhecer as emoções, sabe identificá-las 
não somente em si, mas também nos outros. Este é o primeiro pas-
so então para desenvolver as habilidades emocionais e a empatia.

  Ane Caroline Janiro – Psicóloga Clínica CRP 06/119556

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES

1. Primeiramente, devemos apresentar o projeto aos alunos atra-
vés de uma conversa informal em sala de aula.

2. Os professores podem promover dinâmicas relacionadas ao as-
sunto em sala de aula.

3. Assistir o filme Divertida Mente. O filme personifica as emo-
ções, com isso fica mais fácil entender a função e importância 
de cada uma delas, inclusive as denominadas como negativas. 
A alegria retrata o que nos faz bem, o oposto da tristeza. Já 
o nojinho tem função tanto biológica quanto social, para nos 
proteger de comer algum alimento estragado, por exemplo. A 
raiva é um sentimento que constata injustiças e a função do 
medo é garantir a segurança e nos manter em proteção. Ter in-
teligência emocional  significa vivenciar todas as emoções e 
não reprimi-las, afinal, elas servem para nos ensinar algo. Os 
educadores podem orientar que as crianças identifiquem seus 
sentimentos, o que podem aprender com eles e como transfor-
má-los. A partir do vídeo, reúna os alunos em um círculo e abra 
o debate com algumas das perguntas: 

• Qual seu personagem favorito no filme? O que mais gostou 
nele? 

• Qual personagem você menos gostou? Por que não gostou 
dele? 

4. Estimule os alunos a pensarem em como estão se sentindo. O 
primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é 
aprender a identificar o que está sentindo.

5. Aprendendo a lidar com nossos medos e emoções: os alunos 
deverão, através de desenhos em folha, obras de artes em qua-
dros ou até mesmo massinha de modelagem, expressar seus 
medos saudáveis e não saudáveis e depois em roda na sala 
cada aluno deverá explicar o que representou.

O universo das emoções é o foco 
do filme, que retrata em seus per-
sonagens os sentimentos de ale-
gria, tristeza, raiva, medo e nojo. É 
um filme cativante que mostra de 
um jeito lúdico como as emoções 
convivem na cabeça de uma meni-
na de 11 anos, a personagem Riley.

Indicação: livre

Disney/Pixar 2015



6. Confecção de um cartaz com combinados de convivências e 
metas para turma exemplo de combinados: emprestar material 
quando o amigo esqueceu em casa, respeitar a vez do outro 
falar, ser gentil, entre outros.

7. Estabelecer metas para o ano: poupar dinheiro, resolver uma 
desavença do passado com algum integrante da escola, fazer 
meus trabalhos e tarefas.

8. Agrupe os alunos em semicírculo proponha a eles que contem 
algum fato que ocorreu em sua própria vida e como se senti-
ram. Em seguida, peça aos alunos para contarem as situações. 
Explore as situações de medo, alegria, raiva e nojo questione 
cada situação e peça para o pequeno falar o que pensa sobre 
cada emoção. 

SUGESTÃO PARA LIVRO INDIVIDUAL

Agora é a vez deles explicarem as emoções. Peça aos alunos que 
escrevam uma frase ou texto curto explicando como é cada emo-
ção e o que elas causam (alegria, tristeza, raiva, medo e nojo) e faça 
um desenho de cada uma delas.  Também é necessário um desenho 
para a capa. Títulos sugeridos para a produção dos livros:

• Minhas emoções

• O que eu sinto quando...

• O mundo das emoções

 

REFERÊNCIAS

• Tornar as práticas em Psicologia mais próximas ao cotidiano 
de todas as pessoas, sejam elas profissionais e estudantes da 
área ou não. Disponível em: <https://psicologiaacessivel.net/
sobre/>

• Trabalhando a inteligência emocional. Disponível em: <http://
revistaneuroeducacao.com.br/trabalhando-a-inteligencia 
-emocional-das-criancas>

• Por trás de toda criança difícil há uma emoção que ela não 
sabe expressar. Disponível em: <https://melhorcomsaude.com/
tras-toda-crianca-dificil-ha-emocao-nao-sabe-expressar/>

• Meios para desenvolver a inteligência emocional das crianças. 
Disponível em: <http://www.escoladainteligencia.com.br/
como-desenvolver-a-inteligencia-emocional-das-criancas/>

• Tenho Monstros na barriga. Disponível em: <http://www.
toniacasarin.com.br/tenho-monstros-na-barriga/>

• Competências socioemocionais. Disponível em: <http://www.
toniacasarin.com.br/competencias-socioemocionais/>



Sabia que o projeto didático e as atividades realizadas por seus alunos 
podem ser transformadas em livros? 

Conheça nossa proposta! Acesse: 

www.semeandoautores.com.br

 (14) 3243-0560 

 contato@semeandoautores.com.br  

 semeandoautores

 semeandoautores


