A convivência ética na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental: Sobre a organização de ações intencionais e
sistematizadas no currículo escolar

Nome da proposta1: As estrelas e suas emoções
Tema estruturante vinculado: Conhecimento de si e do outro a
partir das interações com os pares e com o adulto
Referência:
Adaptado das atividades do Projeto Leitura, Convivência Ética e Cidadania na
Escola, desenvolvido na rede municipal de Sumaré. In: TOGNETTA, L. R. P.
Yellow. Americana: Editora Adonis, 2016.

Objetivo(s):
Objetivo(s) da BNCC:
EI022EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos,
necessidades, sentimentos e opiniões.
EI02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando
compreendê-los e fazendo-se compreender.

1

Esta proposta faz parte das ações de um projeto do Programa de Núcleos de Ensino da Unesp e foi
elaborada/adaptada por pesquisadoras e pesquisadores do GEPEM e GEPEDEME considerando a
possibilidade de presencialidade remota em decorrência do contexto pandêmico da COVID-19
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Objetivo(s) intencional(is) da convivência (complementar(es) à BNCC):
Reconhecer, nomear e expressar as suas próprias emoções, por meio da
linguagem verbal e não-verbal.
Antes da aula (preparo prévio docente)
É importante que as crianças aprendam desde a primeira infância a identificar
e diferenciar as emoções. Esta atividade auxiliará na identificação das
diferentes emoções e de suas expressões faciais e corporais. Quanto mais
conseguimos identificar as nossas emoções, mais temos condições de
identificar as emoções das outras pessoas. Embora a BNCC faça referências
aos "sentimentos" nesta faixa etária, aqui estamos nos referindo às emoções
por serem primárias e “anteriores” aos sentimentos.
Para entender melhor a proposta desta aula, recomendamos que assista o
vídeo da autora do livro “Yellow”, Luciene Tognetta, no qual são explicadas as
motivações

que

a

levaram

a

pensar

nessa

proposta:

https://youtu.be/-heX2Fg7h74
Para esta aula, prepare algumas estrelas que podem ser confeccionadas em
cartolinas coloridas,

papelão ou EVA e, em cada uma delas, desenhe a

expressão de uma emoção: raiva, alegria, tristeza, indignação, confusão,
tranquilidade, entre outras. É importante separar também material para
desenho (papel e giz de cera/lápis de cor) ou massinha de modelar. Em caso
de aula remota, você pode enviar as estrelas para casa das crianças ou
orientar as famílias sobre a sua confecção. Atenção ao material mais
adequado a cada faixa etária (0-3), considerando que os bebês podem
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colocá-los na boca. Quanto aos materiais de desenho ou massinha, é
importante se certificar de que a família os possui.
Para esta aula, é interessante ter o livro Yellow (2016), da Profa. Dra, Luciene
Tognetta, publicado pela Editora Adonis, pois por ser uma literatura infantil sem
texto, as próprias crianças (no caso das que já falam) podem “contar” a
história a partir de sua interpretação das imagens.
Caso você ou a escola não tenham um exemplar disponível, é possível
conhecer o conteúdo do livro assistindo ao vídeo disponível no canal
“Cantinho das Prô”: Livro Yellow - Editora Adonis. Neste caso, a
recomendação é apenas para que você docente conheça a obra previamente e
não que exiba o vídeo para as crianças. Ao invés disso, é recomendado
preparar estrelas com diferentes expressões faciais para que você conte a
história, presencialmente ou em uma aula síncrona. Você também pode
separar um saco de papel ou de pano para representar as situações em que a
Yellow é capturada pelas demais estrelas. É recomendado preparar
previamente um slide com a foto da capa do livro para exibir para as crianças
antes de contar a história.
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Considerando as atividades remotas assíncronas, você pode gravar um vídeo
contando a história e explicando a proposta, para enviar à família.
Durante a aula (descrição da atividade com proposta de avaliação)
Inicie a aula com o livro Yellow, apresente o livro às crianças e diga que hoje
irão participar de uma história. Este livro não possui texto, o que possibilita a
construção da história através das imagens com a turma. Tente gesticular e
expressar as emoções que as estrelas estão demonstrando, conforme o
decorrer da história, pois é importante que as crianças tenham modelos de
expressões.
Dê início a história... Ao finalizar a contação, sugira à turma que brinquem com
as estrelas e emoções que descobriram hoje.

Obs: Caso não tenha o livro “Yellow” em mãos, conte a história para sua
turma com o apoio de materiais concretos. Em seguida, converse com as
crianças sobre as estrelinhas do vídeo retomando as expressões que elas
faziam.
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Para as crianças um pouco maiores (2 e 3 anos), após a contação da história
(ou exibição do vídeo) e brincadeira livre com as estrelas, proponha um
desenho. Peça que elas escolham uma estrelinha da história para desenhar, ou
que elas criem a estrelinha escolhida com massinha. O desenho pode ser feito
de forma livre ou com suporte do molde (enviar para as famílias em casa de
aula remota):

Considerando que esta atividade aconteça de forma remota e a faixa etária
das crianças, peça aos pais que acompanhem todo o processo com seus
filhos, que os auxilie na disponibilização de materiais, incentive que eles façam
também as expressões das estrelinhas e que possam orientar os desenhos ou
a propostas com massinha.
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Após o momento de desenho é hora da socialização do que foi desenhado.
Para isso, algumas dicas de questões norteadoras:

O que será que as estrelinhas que vocês desenharam estão sentindo? O
que você falaria para elas? Por que você pensa que ela está feliz? Por
que você pensa que ela está triste?
Faça a mediação para que todas as crianças que se sentirem confortáveis
mostrem seus desenhos para a turma e respondam às questões colocadas por
você. Para finalizar a aula, sugira que as crianças se dirijam até um espelho
que tenham em casa e/ou até mesmo na câmera, durante a aula remota e,
levantem as sobrancelhas, mexam a boca, o nariz e vejam o que acontece.
Peça que tentem expressar, dessa forma, o que sentiram nesta aula. A
brincadeira será fazer as “carinhas” das estrelas: uma triste, outra feliz, outra
preocupada, com medo, brava... observe como cada criança se envolve com a
brincadeira.
Após a aula (discussão do tema em aberto)
Após a aula, faça em seus registros de costume anotações sobre se as
crianças conseguiram reconhecer e expressar as suas próprias emoções por
meio da linguagem verbal e não-verbal. Os registros podem lhe ajudar a
pensar nas próximas atividades.

