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Tema:  Desafios de trabalhar a Educação Emocional na sala de aula. 

 Justificativa: Alguns alunos na turma estavam com dificuldades em se relacionar com os 
colegas, sentindo se excluído e sem amigos, não querendo ficar na escola com choros muitas 
vezes incontroláveis. Tendo dificuldades para encontrar caminhos para ajudá-lo. Pedi ajuda a 
psicóloga da SME que orientou tendo uma melhora significativa. Porém outras crianças se 
mostravam indiferentes com relação aos vínculos com seus colegas a questão da empatia.             
E iniciei este projeto para que todos pudessem compreender as suas e as emoções e a do outro. 
Cada criança com seu modo individual de comportamento, tendo que aprender a lidar com suas 
emoções o tempo todo, mas para que isso possa ocorrer de forma mais harmoniosa elas 
precisam ser estimuladas a compreenderem e saber lidar  reconhecendo as suas emoções. Por 
isso comecei o projeto com base no livro  ―O Monstro das Cores‖ . 

Fundamentação teórica 

O tema emoções nas últimas décadas revela que as pessoas que demonstram competências 
socioemocionais mais desenvolvidas conquistam melhor desempenho tanto dentro da escola 
como fora dela. Estudos apontam que trabalhar com as competências socioemocionais, tais 
como persistência, responsabilidade, cooperação, empatia, autocontrole, autonomia, 
criatividade, entre tantas outras, é tão importante quanto desenvolver as habilidades cognitivas 
para obtenção de bons resultados em diversas esferas do bem-estar individual e coletivo. 
 
August Cury relata que alguns paradoxos gritantes confirmam que as sociedades modernas 
estão na infância emocional: somos treinados para dirigir, mas não aprendemos a dirigir o 
veículo da nossa mente, nem a gerenciar a nossa ansiedade; fazemos seguro de nossos bens, 
mas não aprendemos a fazer  o seguro emocional; preocupamo-nos em ter empresas saudáveis 
e sustentáveis; mas não nos preocupamos com a mais complexa empresa, a única que não 
pode falir, a mente humana; somos conectados com o mundo pela internet e pelas redes sociais, 
Mas não aprendemos a nos conectar conosco, sequer dar um choque de lucidez nos fantasmas  
emocionais: medos, timidez, ansiedade, humor depressivo, impulsividade, autopunição, 
autocobrança.    
 
Miriam Rodrigues diz que educação emocional na escola, tem como objetivo maior é de 
prevenção, a geração de fatores de proteção psíquica, a fim de impedir que o problema 
emocional se instale. É importante criar, no ambiente escolar, um lugar de escuta, que gere 
proximidade para trabalhar as emoções. E a capacidade essencial para educação emocional 
nos relacionamentos interpessoais é a empatia. Empatia é a capacidade de perceber e sentir o 
que os outros estão sentindo.  
 
Educar filhos não é tarefa fácil a cada etapa do desenvolvimento do ser humano é um desafio à 
criatividade e à flexibilidade dos pais, pelo muito que deles exige em termos de tempo, 
dedicação e mudança de padrões de conduta e de atendimento às necessidades e às 
solicitações do filho. Na educação dos filhos o amar ganha um novo sentido quando também 
significa educar sendo  nos relacionamentos familiares, do dia-a-dia, nos valores sociais  tais 
como: gratidão; disciplina; religiosidade; ética e cidadania. Acima de tudo, prepará-lo para o 
mundo, para a independência futura. Tudo isso envolve educação para a vida e também o 
respeito ao próximo. 
 
Segundo Geraldo Romanelli (apud PRATTA e SANTOS, 2007,p.250), é no interior da família 
que o indivíduo mantém seus primeiros relacionamentos interpessoais com pessoas 
significativas, estabelecendo trocas emocionais que funcionam como um suporte afetivo 
importante quando os indivíduos atingem a idade adulta. Essas trocas emocionais estabelecidas 
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ao longo da vida são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo e para a aquisição de 
condições físicas e mentais centrais para cada etapa do desenvolvimento psicológico. 
 
Para Goleman (2003) considera que a Inteligência Emocional é a competência que as pessoas 
têm para se auto-motivar e fazer face ás frustrações, pra controlar o seus impulsos adiando o 
prazer da recompensa, para fazer autorregulação do estado de espírito impedindo o desânimo 
controle ou reprima a capacidade de pensar, fomentando ainda o sentimento de empatia e de 
esperança.  
 

 A inteligência social e a inteligência pessoal consistem no conhecimento dos 
outros e de si. A inteligência social é a capacidade de reparar nas diferenças, 
em especial no que diz respeito a estado de espírito, temperamento, 
motivação e intenção, agindo com base nessas distinções. Já a inteligência 
pessoal consiste em sintonizar precisamente o acesso aos próprios 
sentimentos e utilizar essa sintonia precisamente para compreender e 
orientar o comportamento adotado. A inteligência emocional seria a junção 
das duas inteligências. Miriam Rodrigues 2015 p. 75 
 

A nova Base, por sua vez, apresenta um novo conceito: dentro das competências está incluída 
as competências socioemocionais, consideradas fundamentais para o convívio e assimilação do 
indivíduo nos dias atuais. 

Segundo a BNCC a percepção de que, quando os alunos aprendem a administrar as próprias 
emoções, é possível notar um impacto positivo na maneira como absorvem o conteúdo. E isso 
pode influenciar a vida como um todo. E que ―educar as emoções‖  na escola   é essencial para 
desenvolver o pensamento autônomo das crianças. Sendo assim as competências 
socioemocionais ganharam destaque nas discussões sobre educação infantil. Afinal, é preciso 
ensinar crianças e adolescentes a selecionarem informações, processá-las com senso crítico, 
tomar decisões, resolver problemas de maneira criativa, lidar com as emoções e trabalhar em 
equipe harmoniosamente. 
 
É papel da família e também da escola educar a criança para a autonomia, dando a ela 
responsabilidades, para que possa fazer sozinho. Os pais devem compreender que eles 
necessitam aprender a tomar decisões sozinhas. 
 
 Neste período escolar, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de 
desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o 
mundo. Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e 
deslocamentos ampliam suas interações com o espaço; a relação com múltiplas linguagens, 
incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e 
a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela; a afirmação de sua 
identidade em relação ao coletivo no qual se inserem resulta em formas mais ativas de se 
relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas 
dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela 
valorização das diferenças.                               
 
Estudos mostram que os benefícios em desenvolver as habilidades socioemocionais nas 
crianças são incríveis, pois melhora a qualidade de vida seja no âmbito familiar, na escola, com 
amigos. A ter resiliência para enfrentar os momentos difíceis que surgem com as emoções 
intensas e desagradáveis. Aumenta a percepção das emoções das outras pessoas, auxilia em 
trocas de experiência no convívio social. O autoconhecimento para encontrar sua própria 
essência e respeitar o seu modo de pensar e agir. 

Para a psicóloga Miriam Rodrigues, referência em Educação Emocional Positiva também relata 
sobre a importância em desenvolver educação emocional. Uma pessoa emocionalmente 
educada é capaz de perceber sua emoção, nomeá-la, verbalizà-la e ter, diante dela- 
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independente de qual seja, um comportamento construtivo. Mas não para por aí: a pessoa 
também tem habilidade de perceber a emoção do outro, nomeá-la, verbaliza-la e se comportar 
de forma construtiva diante dela. 

Quando não conseguimos entender estas emoções as consequências emocionais são o stresse, 
baixa tolerância à frustração, brigas fúteis e discussões desnecessárias. Pois nem tudo acontece 
como nos contos de fada. Na vida real passamos o tempo todo lidando com situações que 
temos que lidar com nossas emoções. 

Dessa forma, dar espaço em ―educar as emoções‖ no ambiente escolar é essencial para 
desenvolver o pensamento autônomo de crianças e adolescentes, podendo reduzir casos de 
indisciplina e melhora o índice de aprendizagem.  

Para a psicóloga Camila Cury, ressalta ― O acesso à educação de habilidades interpessoais 
contribui para a formação de indivíduos éticos que promovem a cidadania , o respeito, além  de 
desenvolver  outras características, como ser mais seguros, inovadores, questionadores e 
empreendedores‖ . Esta abordagem mais humanista nas escolas contribui para irradicação do 
Bullying, que é uma triste realidade em muitas escolas do Brasil e em outros países. Promover 
uma educação voltada para desenvolvimento da inteligência socioemocional é essencial para 
formarmos seres humanos que consigam compreender o todo ao invés das partes, saibam 
resolver conflitos, tenham criatividade para reinventar diante de crises e conseguir superá-las e 
que busquem construir uma sociedade mais justa. 

Nas habilidades, que focam em aptidões não cognitivas, ganharam reconhecimento nos últimos 
anos devido a percepção de que, quando os alunos aprendem a administrar as próprias 
emoções, é possível notar um impacto positivo na maneira como absorvem o conteúdo. E isso 
pode influenciar a vida como um todo. 

―A emoção determina a qualidade do registro. Quanto maior o volume 
emocional envolvido em uma experiência, mais o registro será privilegiado e 
mais chance terá de ser lido. Você registra milhões de experiências por ano, 
mas resgata frequentemente as experiências com maior conteúdo emocional, 
como as que envolvem perdas, alegrias, elogios, medos, frustrações. August 
Cury (2016) p.94.  

Para BNCC de maneira geral, quem aprende a gerenciar suas emoções ainda na infância tem 
mais ―bagagem‖ para alcançar seus objetivos ao longo da vida, demonstrar empatia pelo outro, 
criar e manter relações sociais positivas, tomar boas decisões etc. Ou seja, desenvolver 
competências socioemocionais é uma ação que beneficia a vida. Essas necessidades são uma 
consequência natural de um mundo globalizado e cada vez mais tecnológico. Por isso, é de 
grande importância que a comunidade escolar — professores, gestores e familiares — esteja 
atenta a essas transições e se adapte a elas para que possamos formar adultos mais cientes de 
suas emoções e aptos a encarar as surpresas da vida com sagacidade. 

No intuito de conhecer e aprofundar este projeto tem como objetivo fornecer ferramentas para 
trabalhar o desenvolvimento emocional para os alunos compreenderem suas emoções, 
contribuindo para entender as emoções do outro tornando um ambiente mais saudável na sala 
de aula.   
 
Sendo a escola um ambiente de responsabilidades com a sociedade vem colaborar para 
formação contribuindo com a família os valores, o cultivo das boas maneiras, da 
responsabilidade, do respeito, da solidariedade, da cooperação, da bondade e do afeto vem do 
lar e são sumariamente necessários para vida social. 
 

Cuidar da infância é uma tarefa primordial para a construção de uma sociedade saudável. É 
preciso aprender a educação emocional. Perceber o que eu estou sentindo, nomear o que estou 

https://educacaoinfantil.aix.com.br/por-que-a-relacao-entre-escola-infantil-e-comunidade-e-importante-entenda/
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sentindo, verbalizar adequadamente o que estou sentindo e ter um comportamento adequado 
são partes de um processo que, com certeza, só traz vantagens, tanto para nós quanto para 
nossos relacionamentos interpessoais.  

Objetivo Geral  

 Ensinar aos alunos a reconhecerem suas próprias Emoções e respeitar a dos 
outros ao ser redor.  

 Contribuir para melhorar a qualidade de vida nas crianças desenvolvendo as 
habilidades socioemocionais de maneira lúdica e prazerosa em sala de aula; 

Objetivos específicos: 

 Estimular a identificação das suas próprias emoções; 

 Aprender a gerenciar suas emoções; 

 Reconhecer e compreender as diferentes emoções; 

 Aprender a respeitar as diferenças; 

 Se reconhecer como autor de suas próprias emoções; 

 Aprender a promover emoções positivas; 

 Descobrir a causa desses sentimentos; 

Conteúdos  

 Ensino religioso; O eu, o outro e o nós. 

 Língua portuguesa; compreensão de leitura, planejamento de texto oral, exposição oral, 
formação de leitor, escrita autônoma e compartilhada. 

 Arte; elemento da linguagem, arte e tecnologia. 

Duração  

As atividades tiveram início mês de junho com a pesquisa do conteúdo. Com os alunos na 
prática setembro e irá até dezembro. No momento realizamos o livro, o pote das cores, o 
termômetro dos monstros, as rodas de conversa, filme Divertidamente. 

Recurso 

Livros, ―o monstro das cores‖, felicidade, amor, tristeza, raiva, ―Tenho Monstros na Barriga‖ 
coleção sentimentos ―Amor‖  ―Solidão‖  ―Tristeza‖ ―Medo‖ ―Raiva‖ ―Saudade‖ ―Vergonha‖ coleção 
―O  que não cabe no meu mundo ―Mentira‖; ― Gula‖, ― Egoísmo‖. Áudio visual Filme 
―Divertidamente‖ , potes de plástico, sulfite, lápis de cor, canetinhas, figuras impressa, papel 
crepom, rolinhos de papel higiênico, caixa de sapato, tinta guache, bolsa da Literatura. 

Metodologia 

Iniciamos com o livro ―o monstro das cores‖  a história monstra um monstro todo enrolado com 
suas emoções até aparecer uma amiga e ajuda-lo a separá-las em potes  chamando assim ―o 
pote das emoções‖. Cada sentimento nominado por uma cor diferente: Amarelo – Alegria         
Azul -tristeza       Vermelho- Raiva   Preto-Medo   Verde-Calma a aparece a cor rosa mas não se 
sabe que sentimento representa as crianças nominá-lo de Amor  ficando então Rosa-Amor. 
Conversamos sobre quando é que sentimos cada emoção.  

Confeccionamos o livro individual do ―Monstro das cores‖ onde cada um seria o ilustrador de seu 
livro. Iniciamos com a cor amarela representada a alegria pintaram o monstro e depois cada 
aluno  desenhou em seu livro como ilustrador ―O que me deixa feliz é... e a cada monstro com 
sua emoção eles foram desenhando quando é que eles sentiram em cada uma delas, ―O que me 
deixa triste é... ―O que me deixa com raiva é... ―O que me deixa com medo é‖... ― O que me deixa 
calmo é...‖ .  Ao término do livro será feito uma exposição do trabalho deles na sala e para as 
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outras turmas na escola e levaram embora para que possam mostrar para seus familiares. E 
explicaram o que cada cor representa. 

Cada aluno contribuiu para o ―pote das emoções‖, receberam cores diferentes de papel crepom 
sendo elas amarelo- Alegria, azul-Tristeza; vermelho-Raiva; preto- Medo; verde-Calma fazendo 
bolinhas, ao colocar no pote relatou para os colegas quando sentiu a emoção referente à cor do 
papel que recebeu.  

Ao cada aluno relatar sua emoção os outros alunos também reconheciam com a mesma 
emoção, em outras situações.  ―Como há eu também senti isso quando....‖  muito bom ver que 
eles estão aprendendo a reconhecer as suas emoções a cada atividade. 

Cada aluno irá confeccionar seus monstros das cores com rolinhos de papel higiênico, pintando 
e desenhando, levando para casa explicando para seus familiares cada emoção. Já foi 
repassado no segundo bimestre em reunião aos pais a importância deste projeto e necessidade. 

O Emocionômetro  teve início e será trabalhado em sala onde cada aluno colocará seu nome na 

emoção que estará sentindo no momento. E depois de compreenderem bem será exposto fora 
da sala para que possam explicar o significado do monstrinho das cores para os outros alunos e 
funcionários da escola. E que estes poderão colocar por escrito ou desenho como se sentem 
com cada emoção. Realizando um painel com toda a comunidade escolar.  

Iremos confeccionar os monstrinhos com tinta e rolinhos de papel higiênico individualmente para 
que possam mostrar  para os amigos os familiares e relatar sobre o significado de cada cor e 
explicar quando é que sente alguma das emoções. 

Autorretrato, na frente do espelho as crianças irão ver  quais emoções são refletidas conforme 
as emoções direcionadas. Como tarefa fazer em casa com os familiares, levar um monstrinho 
colorido com tinta explicar para familiares. 

Individualmente será feito um termômetro das emoções para que cada aluno possa mostrar o 
está sentindo em um determinado horário de aula, e até mesmo em casa podendo assim se 
tornar divertido e ao mesmo tempo cotidiano para falar sobre suas emoções. 

 Usarei do recurso áudio visual o Filme Divertidamente para esclarecer melhor na vivência da 
garotinha cada emoção que ela sentia em momentos da sua vida. Após o termino discutiremos 
sobre o filme o que acharam mais importante, o que foi bem divertido, e o que foi triste.  Lançarei 
a pergunta então: Isso acontece com a gente? Quando aconteceu? O que faço para mudar o 
que estou sentindo? Se estou triste? Com raiva?  

O livro ―Tenho monstros na barriga‖ será também para completar sobre os sentimentos e as 
emoções. Neste terá uma caixa onde cada criança em momentos diferente com ajuda dos pais e 
da professora colocará o que está incomodando ou desconfortável.  

A caixa das Emoções, os alunos terão os pais e a professora como escribas quando necessário, 
para que seja registrado o que o deixa triste, preocupado, com medo, com raiva, então será 
colocada na caixa para que possam refletir o que é que desencadeou aquela emoção e como 
podemos fazer para melhorar o que está sentindo. Será lida e junto com os colegas propor 
resoluções para aqueles problemas. 

Avaliação: 

A cada atividade realizada em sala de aula percebe-se que cada aluno está compreendendo a 
importância de falar e sobre seus sentimentos, pois cada vez mais questionado como se sentiu 
em uma determinada situação com seu colega mostrou-se ter empatia e conseguiu falar sobre o 
que sentiu  sem primeiramente reagir de forma impulsiva .  
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Através de registros no livro individual aos poucos cada um conseguiu repensar e resgatar 
quando é que sentiu aquela emoção ao desenhar em seu livro.  

Nas rodas de conversa também está sendo muito produtiva, pois alguns que não conseguiam 
reconhecer seus sentimentos passaram a perceber. Será questionada em momentos diferentes 
o significado de cada cor no cotidiano dos alunos. 

 Relato das crianças quando questionadas o porquê falar do monstro das cores.  

― Aprender as emoções‖ Vithória Gabriella 7 anos.  

―Aprender as diferenças entre as emoções pra não ficar misturada‖ Brenda 7 anos. 

 ―se ficar misturada não sabe o que está sentindo‖.  Maria Vitória 7 anos. 

Perguntado sobre o que fazem para se acalmar. 

―A mãe dá água com açúcar‖ Adriel 6 anos 

―Brinco com meus coelhos‖ Nayara 7 anos. 

A bolsa da literatura que vem sendo trabalhada desde o início do ano auxiliou com os livros que 
foram pra casa e o relato no caderno sobre a história da ―tristeza, amor, saudade, raiva, mentira. 
Este trabalho estreita a relação família e escola trabalhando juntas.  

Pois mães relatam que seus filhos falam do que estão aprendendo na escola que sua filha diz 
―que se sente feliz quando está brincando no balanço; que quando cai da cadeira e seus amigos 
riem dela se sente triste; quando dão risadas dos amigos dela sente raiva; e se assiste um filme 
assustador sente medo.  

O relato que alguns alunos trazem de casa ― pedi para  minha mãe ter calma quando ela perdeu 
o jogo falei do monstrinho verde. 

Até o momento está sendo bem gratificante trabalhar este tema com meus alunos vendo a 
evolução de cada um em seu processo de aprendizagem.  
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Término da  confecçaõ do livro “Monstro das cores” 
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Bolsa com os livros dos “Sentimentos”.  
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Relato feito pela mãe sobre a história e o registro da aluna com desenho 
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PRIMEIRA ETAPA DO EMOCIONÔMETRO  
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