Atividades para desenvolvim ento dos sentim entos
1. Dando do que Tenho
Esc olher um dia da semana para que os educ andos c ompartilhem seus lanc hes. A mesa será c omum e os lanc hes
servidos em bandejas, estimulando- se a troc a e a alegria de estar junto c om a partilha do que se tem.
2. Cuidando da Vida
M ant er um aquário na sala de aula, c abendo aos educ andos os c uidados nec essários de manut enç ão. Conv ersas
sobre a importânc ia da vida, o equilíbrio ec ológic o e o signific ado da morte podem ser desenvolvidas.
3. Para o Outro
Cada educ ando c uida de uma planta ou flor para depois, desenvolvida, ofertá- la para algum c olega da turma. De
preferênc ia seja o vaso ou rec ipiente feito pelo educ ando, assim c omo a semeadura.
4. Serviço Cooperativo
Através de esc ala em rodízio, deixar os educ andos limpar a sala de aula e c oloc ar em ordem os móveis e materiais
de t rabalho. Os educ andos sent em- se út eis e sat isf eit os ao v erem os result ados benéf ic os de seu t rabalho, e
estimulados ao serviç o c ooperativo.
5. Teatro da Vida
Depois de c ontar uma história, que pode ser esc rita por um educ ando, enc ená- la, distribuindo os papéis entre os
educ andos, f azendo c om que eles sint am os personagens e a mensagem da hist ória, que dev e ser disc ut ida.
6. Expressões dos Sentim entos
Os educ andos sentam- se em c írc ulo e um deles c aminha até o c entro, sentindo algo espec ífic o: alegria, tristeza,
c ólera, indiferenç a. Outro educ ando se aproxima c om o sentimento oposto: se um vem alegre, o outro vai triste; se
um vem c om raiva, o outro vem c ontente; etc .
7. Convivência Fam iliar
Solic itar a três educ andos para representar um papel familiar. Exemplo: pai aborrec ido, mãe c arinhosa, filho rebelde.
Os educ andos represent am a pequena peç a e depois desc rev em c omo se sent iram, debat endo c om os demais sobre
os sentimentos envolvidos na c onvivênc ia familiar.
8. Ouvindo Música
Os educ andos sentam- se no c hão e fec ham os olhos. Coloc ar diferentes melodias: alegres, tristes, romântic as, etc .
Após, perguntar- lhes c omo se sentiram, o que sentiram.
9. Estim ulando a Solidariedade
Esc olher um dia para visitar um hospital infantil ou um orfanato para trabalhar o c ontar histórias, c antar músic as,
representar peç as de teatro, distribuir o de que elas nec essitam e ouvir as histórias das c rianç as internadas,
estimulando a solidariedade e o interc âmbio fraterno.
10. Trocando Valores
Os educ andos são c onv idados para list arem oit o v alores que c onsideram muit o import ant es para sua
existênc ia/c onvivênc ia. A seguir devem c oloc á- los em ordem de importânc ia, de um a oito. O educ ador propõe que
eles retirem um valor (por exemplo: o de número três) e, sem ele, responderem c omo fic aria sua vida.
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