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SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 
LISTAGEM DOS 

SENTIMENTOS 

Vamos ouvir uma linda 
história – “O livro dos 
Sentimentos de Todd Parr”: 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=JOfYZ5gsdIw&list=
TLPQMDQwOTIwMjAQS46k
n7Oh4A&index=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roda de Conversa após a 
história: 
Você consegue dizer como se 
sente hoje? Vamos conversar 
em família sobre nossas 
emoções. 
 

RECEITA DA ALEGRIA 
 

Qual receita de família lhe 
deixa muito feliz? É possível 
fazê-la hoje?  
Você irá checar com sua família 
a possibilidade de fazer uma 
receita que o (a) deixe muito 
feliz. Pode ser um prato doce, 
salgado, um lanche, etc. Seja a 
receita que for o mais 
importante é que esse 
momento o (a) faça muito feliz. 
 
Que tal registrar essa receita: 
Importante escrever o nome 
da receita, os ingredientes, as 
respectivas quantidades e o 
modo de preparo. Se quiser, 
também pode ilustrar a 
receita.  
 
Para deixar esse momento 
mais especial oferecemos uma 
linda música de Toquinho: 
Receita de Felicidade. 
 

ESCREVENDO UMA CARTA 
(DE QUEM SENTIMOS 

SAUDADES) 
 

Você tem sentindo saudade? De 
quem? De que? O que você está 
sentindo mais falta nessa 
quarentena?  
 
Depois de conversar sobre a 
saudade e senti-la vamos 
expressá-la através de uma escrita 
de uma carta para alguém muito 
especial que sentimos saudades. 
Pode ser um familiar ou amigo. 
Hoje a gente está se comunicando 
mais por Whatzapp e através das 
redes sociais, não é mesmo?  Mas 
a carta é uma forma muito 
significativa e divertida da gente 
se comunicar também. Vamos 
experimentar? 
 

1) Procure pela casa, em 
gavetas e caixas se há 
cartas guardadas; 

2) Perceba o cheiro, a cor, 
formato dessas cartas. 

CONSTRUINDO UMA MÁQUINA 
DE ESPANTAR MEDOS 

 
Você tem medo de que? Como 
você fica quando sente medo? 
Você acha que o medo pode te 
ensinar algo? 
 
Vamos ouvir uma linda história, 
sobre uma menina que sentia 
medo e ver como essa história 
termina. “Chapeuzinho Amarelo 
– Chico Buarque e Ziraldo. 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=SiQ5d_hhS_s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois de ouvir a história que tal 
se inspirar na coragem da 
“Chapeuzinho Amarelo” e 

SACOLINHA DOS SENTIMENTOS 
 
Vamos construir um jogo dos 
sentimentos?  
1) Escreva o nome dos 

sentimentos.  
2) Coloque dentro de uma 

sacolinha as palavras 
escritas acima. E o jogo já 
está pronto! 

3) Hora de jogar. Cada um por 
vez irá sortear o sentimento 
e fazer uma mímica, gesto 
para que os outros 
familiares descubram o 
nome desse sentimento. 

Descubram outras maneiras de 
interagir com a sacolinha dos 
sentimentos. Por exemplo, ao 
sortear um sentimento podem 
contar um momento na semana 
em que se sentiram desse modo. 
Usem a criatividade, o carinho e o 
afeto para unir sua família cada 
dia mais durante esse período em 
casa. 
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Listagem das Emoções 
(através de escrita 
espontânea) 
 
Cole várias folhas de papel 
A4, ou caso tenha disponível 
um papel pardo ou cartolina. 
Em seguida, você irá escrever 
(da sua própria maneira) o 
nome das emoções que 
foram identificadas durante a 
história e a roda de conversa. 
Importante permitir que a 
criança escreva da sua 
maneira (nesse momento 
não se preocupe com a 
ortografia, ou seja, escrita 
correta da palavra). Ao lado 
de cada palavra a criança irá 
ilustrar cada emoção, como 

se fosse “emojis” ( 😊 ☹ ). 
 
Durante a rotina em casa 
desse dia e dessa semana 
falem como estão se 
sentindo, expresse suas 
emoções uns para os outros 
através de gestos de amor e 
carinho. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=jeupDLO6hfY 
 
Que tal se fotografarem 
sorrindo, gargalhando e 
degustando a receita para 
registrar esse momento de 
alegria em família?  
 
Vamos viver a alegria nos 
pequenos momentos do nosso 
dia a dia e criar memórias 
afetivas durante a quarentena. 

 

 

Vale também as cartas de 
contas, e mensagem de 
bancos e outras 
empresas; 

3) Com ajuda da família 
perceba os elementos 
que compõe uma carta; 

4) Depois dessa 
experimentação é hora da 
escrita de uma carta. Faça 
do seu jeitinho e da 
melhor maneira possível. 
Expresse sua saudade e 
carinho através dessa 
carta; 

5) Verifique a possibilidade 
de como será essa 
entrega. É importante 
zelar pela sua segurança. 
Vamos adaptar, fotografe 
a carta e envie desse 
modo para seu familiar. O 
que importa é a intenção. 
Quando tudo melhorar, 
você pode viver a 
experiência de ir ao 
Correio. 

 

construir uma máquina de 
espantar medos. Use os 
materiais reciclados disponíveis 
em sua casa e sua imaginação. 
No final dê um nome para sua 
máquina. Use as letras do seu 
alfabeto móvel para construir o 
nome do seu invento. 
 
Exemplo de modelo de alfabeto 
móvel (Registre o alfabeto em 
folha, ou imprima, recorte as 
letras separadamente): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O alfabeto móvel pode ser 
utilizado em outros momentos e 
semanas. Escrever seu próprio 
nome, os nomes dos familiares, o 
nome dos sentimentos, etc. 
Família ajude seu filho (a) a 

E Lembre-se nossos pequenos e 
pequenas aprendem a magia da 
escrita e leitura através da 
diversão, do encantamento, ou 
seja, através de uma educação 
afetiva. Por isso, sugerimos 
vivências através da temática das 
emoções. 
 
Dedicamos uma linda história de 
Ruth Rocha – “O menino que 
aprendeu a ver”. Para inspirar 
uma boa chegada das nossas 
crianças no 1º ano do Ensino 
Fundamental.  
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=uqNtce1ZTF8 
 
 
 
 
 
Convide seu filho (a) a interagir 
em todos os momentos da rotina 
em casa. E quando aparecer uma 
situação de escrita e leitura o 
envolva, desperte a atenção dele 
(a). Quanto mais alegre e natural 
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Hoje precisamos ser muito 
criativos para driblar nossas 
saudades. Que bom que temos 
muitos recursos a nossa 
disposição! Então não deixe de 
expressar o quanto você ama seus 
amigos e familiares! 

 
 

 

reconhecer a grafia e sons das 
letras de modo divertido e 
significativo. Interaja com as 
letras presentes no seu dia a dia. 
As apresente a todo momento. E 
permita que esse momento seja 
repleto de descobertas, alegrias 
e encorajamento durante o 
processo de escrita e leitura do 
seu filho (a). 

for esse processo, mais seu filho 
(a) será cativado (a) a um 
processo de alfabetização fluído, 
leve e divertido! Muito amor e 
encantamento para o futuro voo 
das nossas crianças do Pré II. 

 


