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EXPRESSÃO DOS SENTIMENTOS 
 

ATIVIDADE 1 – EXPLOSÃO DE SENTIMENTOS (Todos os alunos) 

 

Objetivo 

 
Reconhecer a importância de todos os sentimentos na constituição da 

personalidade de cada um. 

 

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a) 

 

Você precisa pedir para os alunos se prepararem para essa aula separando uma 

bexiga em sua casa.  
É preciso ter cuidado com alunos que possam apresentar alergias (látex, glúten 

etc) e que não possam utilizar a bexiga. Outra possibilidade seria pedir para 
separarem um balde e um copo de água ao invés do balão e, ao invés de encher 
a bexiga, completariam o copo com água e aos pouco encheriam o balde de 

água.  
A atividade pode ser realizada de outras formas também. O mais importante é 

favorecer a participação de todos com objetos que temos em casa.  
 

Sequência das aulas de Convivência para o 
acolhimento dos alunos no início do ano e eleição 

das Equipes de Ajuda 
 

Encontro 07 
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Durante a aula 

 

Explique aos alunos que você falará sobre algumas situações que aconteceram 

neste período de pandemia e que, a cada vez que concordarem que também 
tiveram aquele sentimento ou passaram por aquela situação, deverão encher a 

bexiga uma vez (um sopro). A cada nova situação hipotética apresentada que 
se identificarem enchem um pouco mais.  

 
Quando o balão explodir saberão um pouco sobre a quantidade e intensidade 
dos sentimentos que tiveram neste período.  

 
Se for utilizar um balde com água, o fato de completar o balde indicará a 

“explosão de sentimentos” (transbordando). 
 

Separamos alguns exemplos ou possibilidades de frases para você professor(a) 
usar com seus(suas) alunos(as). Entretanto, são apenas sugestões. Procure 

dizer frases que sabe que são adequadas ao contexto e à idade dos seus(as) 
alunos(as). Você também pode pedir que os próprios estudantes relatem 

situações e sentimentos que vivenciaram neste período.  
 

Seguem algumas sugestões de frases: 

Fiquei irritado, porque tinham muitas tarefas online 

Fiquei feliz, porque minha família passou mais tempo junto 

Senti tédio por não ter o que fazer em casa 

Tive medo, mas escapei do isolamento pelo menos uma vez 

Fiquei chateado com posts ou comentários que as pessoas fizeram nas 

minhas redes sociais 

Senti muitas saudades dos meus amigos que meu peito até doía 

Fiquei triste por ter me distanciado de amigos que gosto muito 

Fiquei empolgado porque aprendi uma coisa nova 
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Fiquei arrasado porque minha viagem foi cancelada por causa da 

pandemia 

Me senti sozinho 

Fiquei feliz por ter conseguido me reunir com meus amigos de forma online 

Fiquei preocupado com amigos que estavam muito tristes e poderiam 

machucar a si mesmos 

Tive medo de perder pessoas que eu amo por conta da COVID-19 

Passei dias alegres em casa com as minhas coisas e/ou animais  

Fiquei indignado com situações de injustiça que presenciei na internet ou 

nos jornais 

Me senti feliz por ter ajudado alguém durante a pandemia 

 

Discussão do tema em aberto 

 

Ao finalizar a atividade, o(a) professor(a) pode retomar estas situações e os 
sentimentos gerados nos estudantes, refletindo, inclusive, sobre as estratégias 

utilizadas por eles para lidar com estes sentimentos nesse período.  
 

ATIVIDADE 2: IMAGEM E AÇÃO DOS SENTIMENTOS (Todas as idades) 

 

Objetivo 

 

Favorecer o reconhecimento e a expressão dos sentimentos por meio de 

expressões e gestos.  

 

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a) 

 

Para esta atividade precisaremos apenas da criatividade dos alunos! 
 

Durante a aula 
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O professor deverá enviar no chat privado de um aluno voluntário (WhatsApp, 
chat da plataforma digital em que a aula estiver acontecendo ou mensagem) 

uma frase relacionada a sentimentos vivenciados na pandemia. O(a) aluno(a) 
voluntário(a) representará a situação e o sentimento gerado por meio de mímica 

e os demais alunos precisam adivinhar o que aconteceu.  
 

Exemplos de situações: 
1. Fiquei chateado por não poder ver meus avós ou pessoas do grupo de 

risco; 
2. Senti alegria ao ver pessoas das quais estava com saudades; 

3. Tive vontade de abraçar alguém e fiquei triste por não poder; 
4. Fiquei bravo por não ter o que fazer em casa; 

5. Cansei de ficar no computador ou no celular. 
 

Os próprios estudantes podem criar outras situações e sentimentos e 
apresentar aos colegas! 

Mãos à obra e boa diversão! 
 

Discussão do tema em aberto 

 

Aproveite esse momento para conversar com os estudantes sobre os 
sentimentos experimentados durante o isolamento social. Após cada relato, 

pergunte aos demais se também se sentiram assim e o que fizeram para 
amenizar sentimentos que geram sofrimento como, por exemplo, a solidão. 
Busque ajudá-los a reconhecer sentimentos e ações positivas que também 

foram vivenciadas nesse período.  
O diálogo, a escuta, o reconhecimento dos sentimentos poderão gerar certa 

identificação entre os alunos, que vivenciaram situações parecidas, porém de 
maneiras diferentes. Essa será uma boa oportunidade para que exerçam a 

escuta ativa respeitando o momento de fala e os sentimentos do outro. 
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ATIVIDADE 3: CONHECE ESSA PESSOA? 

 

Objetivo 

 

Refletir sobre os valores que os estudantes tinham antes da pandemia e os que 
estão presentes atualmente ou que querem cultivar pós pandemia. 

 

Antes da aula – Preparo prévio do(a) professor(a) 

 
Para que a atividade aconteça, o(a) professor(a) deve criar um formulário no 

Google Drive com dois espaços: um para que os alunos coloquem um nome 
"fake" e o outro para escrevam as seguintes frases sobre si: o que mais gostava 

antes da pandemia (e o que mais gosta hoje), do que tinha medo (do que tem 
medo agora), o que mais queria da vida (o que mais quer hoje).  

 

Durante a atividade 

 
Após solicitar o preenchimento pelos alunos(as), o(a) professor(a) recolhe as 

informações do Drive e distribui nos moldes de um “amigo secreto” para os 
estudantes da turma. Cada aluno(a) lê as características do amigo(a) sem dizer 

o nome.  A turma deve tentar adivinhar quem é a pessoa.  Se não conseguirem 
com 2 alternativas, o(a) próprio(a) aluno(a) se revela e inicia a leitura de outro. 

 

Discussão do tema em aberto 

 

Depois da brincadeira, avaliem a atividade. Motive seus alunos e alunas a 

falarem sobre o que os deixou surpresos em saber dos colegas, o que 
aprenderam com essa atividade e o que sugerem para as próximas brincadeiras 

para que possam falar mais sobre si e conhecerem melhor uns aos outros. 


