
Através do contato visual e do diálogo, durante a brincadeira a criança 
perceberá as variações dos sentimentos de acordo com expressão facial e tom 
de voz, criando um melhor vínculo afetivo. Ao fazer contato com os olhos, a 
criança passa a conhecer como é um rosto e seu cérebro estará registrando um 
rosto conhecido e passando a perceber a forma como uma pessoa está se 
sentindo. 
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Diálogo sobre os sentimentos 

Prezados Professores! 

Nesta atividade, sugerimos uma brincadeira em que a criança demonstrará 
seus sentimentos. Inicialmente, solicitamos aos pais e/ou responsáveis 
desenharem as expressões de alegre e triste, uma em cada folha de papel. 
Em seguida, eles farão perguntas à criança sobre situações cotidianas, 
como dormir, brincar, escovar os dentes, entre outras, fazendo com que, 
ao responder como se sente, ela mostre a carinha. Depois, a criança irá 
desenhar algo que ela relacione aos sentimentos (alegria e tristeza). 

Os Campos de Experiências e os Direitos e Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento presentes nesta atividade são os mesmos para todos os 
estudantes: 

 

 

 

 



ORIENTAÇÃO: O adulto deve adaptar a atividade às necessidades específicas 
de cada criança. Por exemplo, no caso de uma criança com baixa visão deve 
escolher cores contrastantes (preto e branco, amarelo e azul, etc.) para 
desenhar o rosto, bem como utilizar lápis tipo pincel atômico para maior 
visibilidade do desenho.  

À criança com cegueira sugerimos que descreva as partes do seu rosto a 
medida que use o toque das suas mãos, podendo fazer o mesmo com um 
parceiro de brincadeira, tentando perceber enquanto toca seu rosto se sua 
expressão está alegre ou triste. 

Criança com autismo deve-se realizar as atividades no ritmo dela, dividindo em 
etapas, se for necessário, e se possível utilizando imagens reais de pessoas com 
expressões tristes e alegres para ela identificar, bem como um espelho ou 
fotografias para que possa tentar reproduzir essas expressões, conforme 
sugestão desse site: 

https://followthecolours.com.br/cooltura/brincadeiras-emocoes/ 

No caso de criança com mobilidade reduzida nos membros superiores ou nas 
mãos, o adulto pode mostrar figuras ou desenhos para ela apontar ou falar.   

Pode-se utilizar também músicas para aumentar o envolvimento da criança na 
atividade e estimular o conhecimento. Um vídeo interessante sobre isso é esse:  
https://www.youtube.com/watch?v=pH6YnSb4Rgo 

Para a criança surda, aproveitar a brincadeira para ensinar os sinais em Libras 
para ensinar os sinais de “alegre e triste”:  

https://www.youtube.com/watch?v=r8dWcPqjOdc  

 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente 
avaliadas pelo professor da turma e/ou do professor do Atendimento 
Educacional Especializado, e não excluem outras adaptações individuais e 
atividades que venham a ser orientadas por esses profissionais. 

 

 


