
Para as crianças o melhor do Mundo !

Emoções
Refª 120 48

Recomendado para maiores de 9 anos

As crianças reagem espontaneamente aos sentimentos 
que reconhecem em imagens, expressando-os e imitando-
as. Elas comparam as imagens, falam acerca das 
expressões faciais e tentam explicar as emoções 
representadas. Enquanto contam as histórias que 
poderiam estar por detrás dos rostos, as crianças 
aprendem a exprimir-se de uma forma clara e a colocar os 
pensamentos e sentimentos em palavras.

Através do manusear divertido das imagens, as crianças 
podem aprender a expressar e falar sobre as emoções que 
sentem e consciencializam que as emoções provocam 
uma resposta nos outros. Uma cara alegre transmite 
alegria, recebe-se um sorriso de volta. As emoções podem 
também chocar ou magoar, como por exemplo quando a 
zanga se transforma em raiva ou em quando o 
divertimento se transforma num gozar malicioso.

Possibilidades de Utilização

- Primeiros anos escolares

- Ensino especial

- Português como segunda língua

- Ensino de idiomas estrangeiros



Interesse Pedagógico

- Promove as competências sociais;

- Reconhecer e nomear os diferentes sentimentos;

- Desenvolvimento da capacidade de observação;

- Desenvolvimento das capacidades de expressão 
escrita e verbal;

- Aumento e aprofundamento do vocabulário;

- Promoção das competências discursivas;

- Desenvolvimento e aprofundamento das capacidades 
sintáticas;

- Desenvolvimento da capacidade de construção de 
diálogos e dramatização.

Conteúdo

- 10 sequências de imagens com instruções, cada uma 
constituída por 7 cartas individuais, perfazendo um 
total de 70 imagens coloridas (9X9 cm).

- Instruções.

Para as crianças o melhor do Mundo !



Tabela das emoções representadas

Os rostos podem dar lugar a diferentes interpretações. Dado que 
as emoções são muito variadas e têm diferentes expressões, os 
sentimentos representadas podem ser “completados”, 
ordenados ou denominados de outra forma.

Admiração Descontentamento Mágoa
Alegria Desgosto Maravilha
Alívio Desprezo Medo
Angústia Divertimento Necessidade
Ansiedade Dor Obstinação 
Antipatia Egoísmo Orgulho 
Arrogância Esforço Pânico
Atormentar Espanto Prazer
Aversão Esperança Raiva
Ceticismo Excitação Remorso 
Choque Felicidade Repugnância
Cólera Fervor Ressentimento 
Concentração Fúria Satisfação
Condescendência Gratidão Simpatia
Confiança Hostilidade Surpresa
Confronto Humildade Susto
Contrariedade Humilhação Tédio
Depressão Impaciência Terror
Desagrado Indignação Tristeza
Desalento Infortúnio Vergonha
Desapontamento Inquietação
Desconfiança Inveja
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