
As turmas do Infantil 4, das professoras Simone e Thuanna, conheceram a história “O
Monstro das Cores”, de Anna Llennas. 

Na história, o monstro acorda sentindo-se confuso com as suas emoções, precisando de
auxílio para organizá-las. Cada emoção é representada por uma cor e colocada dentro de
um pote.

As emoções abordadas são: alegria, representada pela cor amarela; tristeza, retratada
pela cor azul; medo, simbolizada pela cor preta; raiva, caracterizada pela cor vermelha;
calma, reproduzida pela cor verde e o amor, espelhada na cor rosa. 
A obra literária explora as emoções de forma magnífica e permite à criança interiorizar as
emoções que costuma vivenciar. A educação emocional ajuda a criança a falar e a
enfrentar os sentimentos negativos e a desfrutar dos sentimentos positivos. 

O trabalho pedagógico foi realizado de forma presencial e on-line. As crianças
participaram ativamente, demonstrando entusiasmo e disposição para a execução das
atividades. Construíram o seu primeiro livro, intitulado “Meu livro das emoções”,
abordando cada emoção de forma lúdica e prazerosa, através de pintura, desenho,
recorte e colagem. 
Cada aluno ganhou uma almofada, em formato de monstrinho, para fazer a pintura dela
juntamente com sua família. 

Foi um sucesso!
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Um elefantinho que estava curioso em saber qual era a cor do amor, insatisfeito, saiu
para perguntar aos animais da floresta. 

A história “Qual a cor do amor”, de Linda Strachan, ilustra que a cor do amor é a que
nós escolhemos e apresenta as cores de maneira divertida. O verde da grama, o azul do
céu e o amarelo do sol, foram algumas das pistas para que o elefantinho Cinzento
fizesse a sua descoberta. 

Através da exploração da história, foi possível despertar, nos alunos do Infantil 4, a
sensibilidade e a percepção sobre o quanto as cores da natureza podem nos ensinar
sobre a grandeza e a importância do amor. 

Proporcionamos o pensamento criativo e reflexivo. Cada aluno se tornou protagonista,
fez suas próprias perguntas e teve percepções sobre as cores e os sentimentos.
Descobriram que o amor está em tudo e em todas as cores. 

E para você? Qual a cor do amor?
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