
APRENDER E DESCOBRIR 
 

AULA PÚBLICA - “QUE BICHO TE MORDEU?” 
 

 

Artigo Habilidade de um grande amigo 

LINK http://chc.org.http://chc.org.br/habilidade-de-um-grande-amigo/br/habilidade-
de-um-grande-amigo/ 

O artigo da revista Ciência Hoje para crianças fala sobre a habilidade dos animais em 
reconhecer sentimentos nos humanos. È bastante curioso e conta como eles fizeram pra 
descobrir isso. Se não conhece ainda essa revista, aproveite para conhecer. Tem muita 
coisa legal pra ler, aprender e estudar.  

 
 

Livro Paiê, Manhê, o coronavírus é bicho-papão? 

LINK https://mindfulnessincompany.com/ebook/Coronavirus-nao-e-bicho-papao.pd
f 

Livro da escritora Alda de Miranda, falando como os pais podem conversar com os filhos 
sobre o coronavírus. 

 
 

Filme 

O amor é contagioso- Patch Adams, lançado em 1998 
(EUA)- Comédia dramática- CLASSIFICAÇÃO acima de 12 anos 

LINK TRAILER:https://www.youtube.com/watch?v=4YQEVwUHj6E 

Filme  Patch Adams descobre que o humor e o carinho podem fazer maravilhas e ajudar 
a curar pessoas hospitalizadas, mas suas ideias entram em conflito com os defensores 
da medicina tradicional.  

Patch Adams demonstra em suas atitudes como ele se coloca no lugar de seus 
pacientes e tenta mudar através da alegria aquele contexto hospitalar. 
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Livro 

O extraordinário 

LINK file:///C:/Users/ca/Downloads/Extraordinario%20-%20R.%20J.%20Palacio.pd
f 

Livro em pdf. O livro tem relação ao filme O EXtraordinário de 2019, que fala sobre a 
gentileza 

 
 

Vídeo Teste da empatia - DA PARTILHA (DIVIDIR DOCE) 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Y-Vy-bT4LcM 

Com  este teste se consegue perceber o que as crianças sabem sobre o partilhar.  

 
 

Filme 

DIVERTIDA MENTE 2015- público a partir de 6 anos 
-para toda a família 

LINK Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wmLnPulXlNw 

Filme que explica de uma maneira bem fácil para entendermos como as emoções 
acontecem em atividades diárias de uma criança. 

Sinopse: Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas                
11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do              
seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente 

 
 

 Empatia em tempos de crise (Parte 02) COMO dar PROVAS de 
EMPATIA 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=YOY_CLaQ-DU 

.Partindo da situação de crise pandêmica, devemos de ver novas definições para empatia 
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 Empatia Conversa com Criança 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Kk5QTDidrS4 

vídeo onde a Psicóloga, Daniella F de Faria, fala de importância da escuta das crianças 
referentes às suas necessidades.  

Na atual realidade isolados dentro de casa com a pandemia necessitasse que a família faça 
este momento de escuta de seus filhos, pois se adultos já estão passando por muitas coisas 
para lidar com seus sentimentos, imaginem esses pequeninos! Pare e faça um minuto 
escuta de seus filhos, após ouvir as explicações da psicóloga no link acima. 

 
 

JOGO Jogos e brincadeiras no ambiente familiar | UNICEF Brasil 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=H6T82uP0GLE 

Nesta época é importante esses momentos de interação através de jogos e brincadeiras             
entre irmãos, pais e filhos. 

 Confira jogos e brincadeiras para fazer em casa junto com as crianças em tempos de 
pandemia de coronavírus. 

 
 

vIDEO Dicas para lidar com a depressão materna -UNICEF 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=4ZbEIDXgpaU 

Neste momento estamos predispostos a alguns sentimentos como ansiedade, depressão e 
neste vídeo tem algumas considerações importantes para os adultos, principalmente 
mulheres.  

 
 

VIDEO Como criar crianças doces num país ácido | Taís Araújo- FONTE: YOUTUBE 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Y-Vy-bT4LcM 

A atriz  Taís Araújo faz um relato sobre a criação de seus filhos em nosso país. Relatos que 
vão de encontro às preocupações atuais, ainda mais agora com mais com a atual situação 
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que estamos passando.  

 
 
 
 

Video Inteligência Emocional - A Empatia na Prática 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=r8oLUnySCNs 

Como agir empaticamente com os filhos em situações complicadas. São dicas de 
especialista no assunto. Fellipelli Consultoria. 

 
 

Artigo Colégio Nacional - Teste de empatia 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=wGiWpiAxQBs 

Crianças participam de um teste juntamente de seus pais para verificar o nível de empatia 
que tem com seus pais. Poderemos ter uma ideia se nossos filhos estão aprendendo a 
compartilhar, a dividir, se colocar no lugar do outro. 

 
 

VIDEO Quando se pratica empatia. 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=GnAcLO2veBg 

Reflexões mais aprofundadas sobres empatia 

 
 

Video Autoempatia: um exercício prático da Comunicação Não Violenta 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=wbsDlPOkmKY 

Vídeo falando sobre fazer exercício de ser empático consigo mesmo. As vezes 
precisamos dar uma parada para fazer esse momento reflexivo, organizar seus 
pensamentos. 

 
 

Vídeo Diário: Relatar experiências pessoais ensina as crianças a fazerem uso da           
linguagem para expressarem os medos, as angústias e as alegrias da           

https://www.youtube.com/watch?v=r8oLUnySCNs
https://www.youtube.com/watch?v=wGiWpiAxQBs
https://www.youtube.com/watch?v=GnAcLO2veBg
https://www.youtube.com/watch?v=wbsDlPOkmKY


quarentena. Você já pensou em escrever um diário? O vídeo abaixo é de             
uma história contada em um diário, ajuda a saber como começar para quem             
quer escrever. 

 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=N-OScOHfEO4&list=PLm8q8s55OZIYPB
CTqSPOPitD_LdcPYRY6&index=11 

 Vamos fazer um diário? Vocês podem falar ou desenhar sobre temas que gostam um filme 
assistido recentemente, um jogo, uma atividade realizada em família, uma refeição que 
ajudou a preparar, cinco fatos sobre si. Assim, durante o período de distanciamento social 
você pode compartilhar com seus colegas e professores. Mas se preferir escrever em 
segredo e não deixar ninguém ler, não tem problema, afinal essa é a função do diário.  

 
 

Video Bonecos sensoriais 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=8X7xS8_OCH0 

Vamos criar lindos bonecos sensoriais. Além de ser fácil e o resultado ficar muito fofo, eles 
podem ser usados para a estimulação tátil, como também para a percepção visual de cores, 
formas, tamanho e peso. Solte a imaginação e brinque muito! 
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