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3–5 anos  *  Atende 4 a 8 crianças

O “Reconhecendo Emoções” convida as crianças a explorarem as emoções!  
Os cartões de construção são projetados para incentivar inúmeras montagens e, ao lado, 
disponibilizamos algumas  ideias que inspiram  novas maneiras de usar o conjunto.

* Leia uma história sobre as emoções, em 
seguida, incentive as crianças a construírem 
e descreverem um ou mais personagens 
usando as expressões faciais adequadas.

* Peça para as crianças trabalharem em 
grupo para construir uma família. Incentive-as 
a descrever as funções de cada membro da 
família e como eles se sentem sobre isso.

* Use o conjunto para a resolução de conflitos. 
Quando surgir um conflito, peça para uma 
das crianças construir um personagem que 
expresse como ela está se sentindo. Em seguida, 
permita que todas as crianças falem sobre seus 
sentimentos e apresentem uma solução.

* Use o conjunto para explorar as características 
físicas, como a altura, e as partes do corpo, como 
braços e pernas. Introduza a linguagem corporal 
e peça às crianças para construírem modelos 
com braços e pernas em diferentes posições.

* Incentive as crianças a construírem amigo 
que não esteja bem e peça para explicarem o 
que ele tem. Depois ajude-os a criar uma solução 
para fazer com que o amigo se sinta melhor. Peça 

que modifiquem a construção 
para representar como ele se 
sente após receber ajuda.

5 ideias:

Dica ao professor
A borda verde nos cartões de construção 

indica um modelo menos desafiador e a borda 

azul indica um modelo mais desafiador.

• emoção
• sentimento
• expressão facial
• linguagem corporal
• feliz
• triste

• assustado
• surpreso
• confiante
• envergonhado
• zangado
• bobo

Plastifique os cartões  
de construção para 
torná-los mais duráveis.

Principais objetivos de aprendizagem:*  Desenvolvimento  sócio-emocional - identidade pessoal - colaboração -  reconhecimento e  compreensão de emoções

Dica

Vocabulário para crianças:


