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Auxílio para as crianças gerenciarem emoções 
intensas 

 

Ser capaz de gerenciar emoções é essencial para o sucesso de uma 
criança. Reflexo da fase de desenvolvimento, alunos do quarto e quinto 
anos costumam ficar preocupados ou ansiosos e frequentemente podem 
ficar emotivos e com o pavio curto. Eles também começam a testar limites 
e pode ser difícil de não levar alguns de seus comportamenos pelo lado 
pessoal. No entanto, crianças estudando no quarto e quinto ano estão 
começando a ficar bem adaptados a pensar de modo lógico e gostar de 
solucionar problemas. Com maior importância, eles precisam que os 
adultos em suas vidas sejam pacientes e expliquem as coisas claramente. 
Para apoiar a criança a aprimorar a gestão de suas emoções, tente o 
pocesso abaixo ao conversar com ela. 

 
Antever- Trabalhe com a sua criança para identificar momentos que ela 
pode apresentar emoções intensas (ex: hora de fazer a tarefa de casa ou 
conflitos com irmãos). Ajude-a na nomeação de emoções. Elabore 
conjuntamente algumas estratégias para ela acalmar-se. Por exemplo, 
técnica de respiração, contagem de números ou conversar internamente 
com uma abordagem positiva. 
 
Reforçar- Quando você observar a sua criança usando uma 
estratégia para acalmar-se, certifique-se de reforçar o que ela está 
fazendo elogiando e comentado positivamente. 

 
Refletir- Revisitar e conversar com a sua criança sobre como foi o seu 
dia é uma ótima maneira para ajudá-la a refletir a respeito de como ela 
está desempenhando a gestão de suas emoções. Com frequência 
haverão oportunidades para a criança refletir sobre o que ela está 
fazendo bem e o que ela pode aprimorar da próxima vez. 
 
Exemplificar- Como adulto, exemplifique estratégias de acalmar.   
Certifique-se de avisar a criança quando você está exemplificando uma 
emoção e como a estratégia está lhe ajudando 

 
 
 
 

Prezadas famílias, 

 

À medida que iniciamos um novo ano 
a sua criança continua afinando suas 
habilidades sociais e acadêmicas. No 
decorrer das próximas semanas, uma 
das várias habilidades que os alunos 
aprenderão será como gerenciar suas 
emoções. Os alunos terão a 
oportunidade de participar em lições 
interativas para apoiar o 
desenvolvimento de habilidades e 
disponibilizar oportunidades para eles 
praticarem habilidades que os ajudam 
a tornarem-se alunos bem-sucedidos. 
Incentivo todas as famílias para 
envolverem-se no apoio aos alunos. 
Para mais informações e recursos, 
por favor visite a página 
Secondstep.org 

 

Atenciosamente, 

 

Dylan Bissonnette Instrutor SEAD 

Escola de ensino fundamental 
Barnstable United 

 
Bissonnette_Dylan@mybps.us 

 



 
 
 
 
 
 
 

Auxílio para as crianças gerenciarem  
emoções intensas 
Ser capaz de permancer sob controle de 

suas emoções auxilia os alunos a serem 
bem-sucedidsos 
No decorrer da unidade do currículo Second Step 
referente a gestão de emoções os alunos 
continuarão tendo oportunidades para praticar 
usando o processo de três etapas de acalmar. O 
processo consiste em perceber em si mesmo 
emoções que estão se intensificando, nomeando-
as e utilizando uma estratégia para acalmar-se. 

 
Por exemplo, em uma classe da quarta série os 
alunos participaram em uma lição a respeito da 
gestão de emoções intensas. A lição consistiu de 
uma atividade que incorporou movimentos para 
ajudar os alunos a compreender a importância de 
perceber a intensificação de emoções em si 
mesmos. A segunda parte da lição de uaos alunos 
a oportunidade de assistir um video com um cenário 
onde um jovem está vivenciando emoções intensas. 

Ao assitir o video os alunos tiveram a chance de 
ter debates estruturados sobre o que eles 
estavam assistindo. A professora apresenta 
questões intencionais para reforçar a 
compreensão dos alunos e ajudá-los a fazer 
conexões pessoais com o conteúdo da lição. 

 
A terceira aprte da lição envolve uma atividade 
que dispões aos alunos a chance de praticar as 
três etapas de acalmar suas emoções. 

 
Direto da classe! Na foto acima, a professora do quarto ano Sara Cannistraro ensina uma lição sobre 
a gestão de emoções intensas. Nesta lição os alunos continuam praticando o uso das três etapas para 
acalmarem-se, as quais consistem de sinalizar e parar para refletir, identificar suas emoções e utilizar uma 
estratégia para acalmar-se. 

 


