
APRENDER BRINCANDO 
 

AULA PÚBLICA  - “QUE BICHO TE MORDEU?” 
 

VÍDEO Mundo Bita em Sinto o que Sinto 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=OEUXZ2uz1a4 

Mundo Bita lançou uma série de vídeos que falam sobre as emoções. Eles colocam em 
palavras questões importantes para crianças pequenas. Se referem aos sentimentos e o que 
fazer com eles. 
Depois de assistir ao clipe conversar sobre como a criança se sente naquele dia. Se 
conhece aqueles sentimentos que falam na música e quando se sentiu assim. Conversar 
também sobre o que costumam fazer com cada sentimento. O adulto pode ajudar lembrando 
de situações vividas pela criança. 

 
 

VÍDEO Mundo Bita que saudade que eu tô 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=jmQoDtE3o1Y 

Seguindo a mesma proposta da anterior. Questionar se sente saudade e do quê. Pensar em 
possibilidades para lidar com nesse sentimento nesse momento de pandemia.  

 
 

Vídeo A música dos sentimentos 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=pH6YnSb4Rgo 

Vídeo com música infantil falando dos sentimentos. 

 
 

VÍDEO  O Monstro das cores 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=7-q2zme3zGg 

Uma história narrada sobre as emoções, como: alegria, tristeza, raiva, medo, ... 
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VÍDEO Dinâmica entre crianças 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=RVy7ArE7yGM 

Esta atividade é maravilhosa para trabalhar a questão da empatia, do dividir , compartilhar 
com os amiguinhos, irmãos e entre primos também. Faça com seu filho... 

 
 

VÍDEO   Música: Empatia - Canções Fundamentais 

LINK www.youtube.com/watch?v=__VjbxrSeNs 

Música em que os alunos de uma escola uniram-se para compor músicas com mensagens              
dos conteúdos que estão aprendendo em aula. Esse projeto se chamou Canções            
Fundamentais segunda a fonte retirada “é o título que sintetiza todas as mensagens             
positivas que os alunos queriam dizer ao mundo, fundamental é o brilho no olho de quem                
ainda tem esperança”. 

 
 

VÍDEO  Canções Infantis - Animazoo - O Som do Coração 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=GWDLaNuu3Nc 

O coração é o termômetro dos sentimentos e emoções. Essa música dá uma idéia de como 
sentir o coração através das emoções 

 
 

VÍDEO  A Árvore sem Folhas - História Contada/Infantil - Mundo Serelepe 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=u9LvPACZQCw 

Nessa época de pandemia se preocupar com os outros, esta história conta a história de uma 
árvore que não tinha folhas e muitos tentarão ajudar de sua maneira. 
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VÍDEO  Música: Empatia  e os sentimentos 

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

Um Projeto escolar da escola: E.E. Daily Resende França, que é coordenado pela 
Professora Débora, realizado pelos alunos do 3º ano A, música ilustrada por desenhos de 
alunos dessa turma, a letra fala da temática empatia e sentimentos. 

 
 

VÍDEO  Mundo Bita- Estimação 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=5TVsXxsFJps 

Nesta época de pandemia os animais de estimação estão ajudando de muitas pessoas a 
passarem por esse momento, principalmente as crianças. Devemos ter empatia com eles 
também 

 
 

VÍDEO  Empatia e Gratidão 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=aSVBakv_2jY 

Lindo vídeo que demonstra através de uma linda cena a ação de ser empático que acabou 
por gerar a gratidão no outro personagem 

 
 

VÍDEO  Gentileza 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw 

Este vídeo mostra a extrema importância no dia  a dia, e o que ela faz quando você começa 
a aplicar com as pessoas ao seu redor.  

 
 

VÍDEO  O Livro dos Sentimentos - Todd Parr 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=7JqANEKNJxc 

Raiva, medo, ansiedade, alegria... sentimentos tão contraditórios e confusos para as 
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crianças. Às vezes não dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Todd Parr fala sobre 
os sentimentos e como devemos compartilhar todos eles com quem a gente ama 

 
 

VÍDEO  Criando juntos - A alegria e a tristeza 

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

O de Criança para Criança é uma plataforma que visa dar voz às crianças através da sua 
criatividade. Já imaginou se os desenhos e histórias dos seus filhos pudessem virar 
animação? Aqui no “De Criança para Criança” é isso que fazemos, os roteiros, desenhos e 
vozes são das próprias crianças, que de uma forma colaborativa desenvolve uma história 
completa. 

Pela primeira vez e através de um diálogo lúdico e universal, elas poderão ver seus 
desenhos, exatamente como foram criados, ganharem vida na tela! 

Reunir crianças dos mais diversos horizontes e transformar seus sentimentos, suas alegrias, 
seus personagens e o seu mundo, em histórias "De criança para criança”, é o nosso 
objetivo. 

 
 

Música Escutando sentimentos 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=xqofGmAg9Uc 

Esta música faz parte do álbum CD Coração Palpita - a letra sobre escutar os sentimentos e 
tentar se entender. 

 
 

VÍDEO  Sai preguiça - música  

LINK https://www.youtube.com/watch?v=gF2F6-YMTQk  1:14 

Para escutar e dançar espantando a preguiça 

 
 

LIVRO A OVELHINHA QUE VEIO PARA O JANTAR 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=WahGktTDNZ0 
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https://docs.google.com/presentation/d/1DyKZZGXX54YHo2mKO9V5muNIT
d36n8sCwqssp00Y3_0/present?slide=id.i0 slides 

 
 
 
 
 
 
 

VÍDEO  Dicas de quarentena- Refeições- Momento em família 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=553hdABGF48 

No momento das refeições nos seus devidos horários, procurem todos da família se             
reunirem. Como faziam na hora do lanche com seus coleguinhas. Procurem relembrar a             
rotina escolar e aproveitem esses momentos para ficarem ainda mais juntos se possível! 

 
 

VÍDEO  Dicas de quarentena: Conversa em família 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=1G_MIkz1aWc 

Chame sua família para fazer um momento de conversa. De dizer como se sente, onde 
todos tem seu momento de falar e escutar, como vocês faziam com as profes na escola 

 
 

lIVRO A RAIVA por Fafá conta (contação de histórias) - COM LEGENDA EM 
PORTUGUÊS 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=Drm8fj5D-nQ 

Esta contação de história sobre o sentimento Raiva, para a criança reconhecer este 
sentimento. 

 
 

VÍDEO  Dicas de quarentena-Ep.10. Dormir e acordar cedo 

https://docs.google.com/presentation/d/1DyKZZGXX54YHo2mKO9V5muNITd36n8sCwqssp00Y3_0/present?slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1DyKZZGXX54YHo2mKO9V5muNITd36n8sCwqssp00Y3_0/present?slide=id.i0
https://www.youtube.com/watch?v=553hdABGF48
https://www.youtube.com/watch?v=1G_MIkz1aWc
https://www.youtube.com/watch?v=Drm8fj5D-nQ


LINK https://www.youtube.com/watch?v=I9Inxaa19pQ 

Manter a rotina diária da época sem pandemia, faz muito bem para as crianças. Tomando o 
cuidado com o horário de ir dormir e acordar. 

 
 

VÍDEO  Dicas de quarentena de jogos - Joga comigo 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=XnWAS9tOM04 

Brincar em família, como realizar jogos de forma de cooperativa uni mais a família e deixam 
as crianças mais felizes. 

 
 

VÍDEO  Criando Juntos 816 | Cuidando do outro - Cuidando juntos somos mais 
fortes 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=nbnh7zBBfJQ 

Neste momento precisamos muito cuidar uns dos outros. Neste vídeo a uma            
pequena demonstração de atitudes positivas. 

 
 

VÍDEO 
MUSICAL 

Eu Tô Sentindo | Sentimentos | Emoções | Canções de Ninar | Dance 
 

LINK https://www.youtube.com/watch?v=tir2mSFQwpg 

Vídeo musical que aborda vários sentimentos de forma divertida. 

 
 
 

Vídeo Diário: Relatar experiências pessoais ensina as crianças a fazerem uso da           
linguagem para expressarem os medos, as angústias e as alegrias da           
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. 
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LINK https://www.youtube.com/watch?v=Z-KHItjQbBs&t=20s 

 Proposta de Registro: 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.  

 
 

VÍDEO  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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