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Módulo 3. Emoções Positivas 

 

Introdução 

O objetivo do presente modulo é introduzir as bases teóricas sobre as Emoções Positivas, enquanto 

área do modelo PERMA, bem como disponibilizar atividades inovadoras para os educadores de 

educação pré-escolar incluírem nas lições para as crianças.  

No final deste módulo, os(as) educadores(as) serão capazes de:  

● Compreender os benefícios em incluir o modelo PERMA na educação pré-escolar 

● Compreender os benefícios das Emoções Positivas 

● Introduzir os conceitos de gratidão e otimismo nas atividades em sala 

● Praticar atividades de emoções positivas em sala 

● Aplicar ferramentas para desenvolver emoções positivas junto das crianças do pré-escolar 

● Aplicar atividades e estratégias para desenvolver um ambiente de emoções positivas na sala 

● Reconhecer a importância da saúde emocional e promovê-la junto das crianças 

O Módulo 3 “Emoções Positivas” compreende três lições que incluem três ou quatro atividades para 

envolver as crianças em práticas interativas que permitem cultivar a gratidão e o otimismo enquanto 

comportamentos positivos. As atividades são desenhadas para aplicar com crianças do pré-escolar em 

contexto de sala, mas podem ser igualmente adaptadas a ambientes educativos informais. 

A estrutura de atividades do Módulo 3 “Emoções Positivas” é a seguinte: 

LIÇÃO 1: Compreender as emoções e os sentimentos positivos 

Atividade 1 – Imagem de emoções positivas 

Atividade 2 – Estação dos sentimentos positivos 

Atividade 3 – Caixa dos sentimentos 

Atividade 4 – Coroa do agradecimento 

LIÇÃO 2: Expressar otimismo e gratidão 
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Atividade 1 – Corações de gratidão 

Atividade 2 – A aranha pastora 

Atividade 3 – Show de fantoches 

LIÇÃO 3: Procurar otimismo e gratidão 

Atividade 1 – O jogo dos sapatos 

Atividade 2 – Caça à gratidão e ao otimismo 

Atividade 3 – Jardim da gratidão  

 

No final das lições, as crianças serão capazes de: 

● Identificar as emoções e os sentimentos positivos 

● Descrever as emoções e os sentimentos positivos 

● Descrever a gratidão e o otimismo 

● Compreender e apreciar a importância do otimismo e da gratidão 

● Imaginar e encontrar os sentimentos em personagens fictícias 

● Expressar sentimentos de otimismo e gratidão 

● Colaborar com os pares e compreender melhor os pares  

● Compreender os sentimentos 

● Apreciar a importância do otimismo e da gratidão 

 

A lista de emoções positivas que as pessoas experienciam é quase infinita. Nem todas estas referências 

se referem a emoções, tais como entendidas por académicos, mas são as mais usadas pelas pessoas 

quando descrevem as suas emoções e fornece uma boa base de emoções positivas como são 

experienciadas. Adicionalmente, as emoções positivas são mais que um marcador de bem-estar, 

também contribuem para o desenvolvimento do bem-estar a longo prazo.  
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Lição 1: Compreender as emoções e os sentimentos positivos 

Introdução: 

Esta lição inclui quatro atividades para apoiar as crianças no desenvolvimento e na expressão das 

suas emoções e sentimentos positivos de otimismo e gratidão. Na primeira atividade, coloca-se na 

sala uma imagem com todas as palavras que mostram emoções diferentes e as crianças podem 

reconhecer que existem pequenas diferenças entre as emoções, desde irritado a aborrecido, desde 

melancólico a chateado ou triste. Na segunda atividade, o educador e as crianças criam uma 

moldura em cartão e em papéis escrevem ou desenham os motivos pelos quais se sentem gratos. 

Na terceira atividade, cria-se uma caixa com livros para a sala e no fim do dia uma criança escolhe 

um para o educador ler. Na quarta atividade, as crianças pintam cabides e, quando secos, penduram 

na coroa de arame incluindo desenhos que fazem com os momentos mais felizes da sua vida. 

Objetivos 

No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Identificar as emoções e os sentimentos positivos 

● Descrever gratidão e otimismo 

● Compreender e apreciar a gratidão e o otimismo 

● Imaginar e identificar sentimentos em personagens fictícios  

 

“Warm up” 

atividade 

O educador questiona as crianças sobre como se sentem e qual o seu 

brinquedo favorito. O educador encoraja-os(as) a ser honestos e relatar os 

sentimentos que sentem sejam positivos ou negativos. O educador 

pergunta quais os motivos que os fazem felizes ou tristes e pede para os 

expressar sobre o brinquedo. 
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Atividade 1: Imagem de emoções positivas 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 

● Cartão 

● Folhas de papel coloridas 

● Lápis de cor 

● Cola  

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão  

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 20’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador explica a primeira atividade às crianças: “Vamos tirar uma foto 

juntos sobre os sentimentos. Todos nós experienciamos sentimentos de 

alegria e tristeza, raiva e gratidão, expetativa, arrependimento, todos nós 

choramos ou sorrimos. O importante é reconhecer estes sentimentos 

pelos quais todos e todas passamos". 

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador pergunta a cada criança pelo nome de um sentimento ou uma 

experiência, positiva ou negativa. Antes de o educador escrever estas 

partilhas no papel colorido, as crianças têm de escolher uma cor que para 

elas melhor representa o sentimento. No caso de alguma criança repetir o 

sentimento já partilhado, o educador pede para pensar noutro. Depois de 

todos os sentimentos estarem registados nos papéis coloridos, o educador 

pede para cada criança colar o seu no cartão. No final, o educador cola o 

cartão na parede da sala.  

Conclusão (Duração: 

5 min) 

Através de um debate em grupo, o educador fala com as crianças sobre a 

importância de termos consciência sobre os sentimentos que 

experienciamos. O educador explica quão importante é sermos otimistas 

e satisfeitos com o que temos. As crianças são convidadas para explicar 

porque escolheram partilhar aquele sentimento e como o conheceram.  
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Atividade 2: Estação dos sentimentos positivos 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 

● Cartão 

● Fio 

● Cola 

● Tesouras 

● Papéis coloridos 

● Cabides 

● Lâmpada 

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão 

● Trabalho colaborativo 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 16’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 3 min) 

O educador recorda as crianças sobre os sentimentos positivos e negativos 

partilhados, destacando a importância do otimismo e da gratidão. O 

educador pede às crianças para sentarem em círculo e ficarem atentas às 

explicações que vai partilhar.  

Atividade 

(Duração: 10 min) 

O educador pede às crianças para construir uma moldura com os cartões 

que têm na sala. Depois de colarem os cartões até criarem uma moldura, 

o educador pede que colem o fio de forma criativamente confusa. O 

educador coloca a moldura em cima de uma mesa e acende uma lâmpada. 

À luz da lâmpada, o educador pede para partilharem sentimentos e 

palavras apenas positivas que associam ao otimismo e gratidão. O 

educador escreve cada um num papel colorido e as crianças penduram 

num cabide e no fio da moldura.  

Conclusão 

(Duração: 3 min) 

O educador fala sobre as coisas mais simples com as quais devemos estar 

gratos e como é importante aproveitar cada momento que temos a 

oportunidade de experienciar. As crianças são encorajadas a apreciar os 

pequenos gestos e a partilhá-los.  
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Atividade 3: Caixa dos sentimentos 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 
● Livro 

● Papéis coloridos 

● Lápis de cor 

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão 

● Leitura 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 25’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador explica às crianças que os personagens dos livros também têm 

sentimentos. Mas sempre que se sentem mal, acabam sempre por 

encontrar o otimismo e a gratidão. O educador dá alguns exemplos sobre 

histórias que conhecem. O educador explica às crianças que, dia após dia, 

quando lerem uma história nova ficarão atentos a estas duas emoções.  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador escreve um número em cada papel para cada criança na sala 

e repete a escrita de um número por papel para sortear. A criança com o 

número que sair escolhe um livro da sala para o educador ler. As crianças 

ouvem a história e no final o educador questiona: 

- Como é que o personagem principal se sentia no início da história? 
- Como é que este personagem se sentia no final da história? 
- O personagem sentiu-se otimista e satisfeito? Porquê? 
 

Conclusão 

(Duração: 5 min) 

O educador inicia o debate sobre os sentimentos dos personagens e sobre 

os fatores que influenciam estes sentimentos. O educador destaca os 

sentimentos positivos e mostra como os sentimentos negativos se 

transformam em otimismo e gratidão. 
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Atividade 4: Coroa do agradecimento 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 

● Cartão 

● Cola 

● Cabides 

● Lápis de cor 

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão 

● Atividade prática 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  

 

Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 25’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador começa por partilhar com as crianças a memória mais feliz que 

tem da sua infância. Depois pergunta às crianças qual o momento em que 

foram mais felizes e porquê se sentem gratas. 

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador distribui um cartão e lápis de cor a cada criança. Cada criança 

tem de desenhar o momento mais feliz que recordam. Quando 

terminarem, o educador explica o próximo passo: cada criança pega nos 

cabides que trouxe de cada e, com a ajuda do educador, cola-os em forma 

de coração. Depois de criarem o seu coreção, cada criança coloca no 

centro o seu desenho. O educador pede a cada criança para descrever 

numa palavra como esta memória s fez sentir. O educador escreve essa 

palavra no desenho. 

Conclusão 

(Duração: 5 min) 

No final da atividade, o educador pede às crianças para explicarem porque 

escolheram a memória e porque a consideram o momento mais bonito. O 

educador explica às crianças a importância de ter sentimentos positivos e 

expressar alegria e gratidão. 

Material para 

exercícios em casa 

As crianças falam em casa sobre otimismo e gratidão, explicando o que as 

faz mais feliz e gratas. As crianças podem recriar em casa as 3 atividades 

realizadas na escola.  

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

− Como cada criança compreendeu as noções de otimismo e gratidão 

− Como cada criança conseguiu trabalhar em equipa e colaborar com 

os pares 

− Como cada criança expressou os seus sentimentos e tinham 

consciência deles 
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Lição 2: Expressar otimismo e gratidão 

Introdução: 

Esta lição inclui 3 atividades que pretendem expressar otimismo e gratidão. A primeira atividade 

pretende que as crianças compreendam a importância de pequenos e belos gestos. A segunda 

atividade pretende que conheçam a pessoa ao seu lado, compreendendo o que sentem. A atividade 

número três desenvolve o pensamento crítico e criativo das crianças, criando uma história baseada 

no otimismo e gratidão.  

Objetivos 

No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Expressar sentimentos de otimismo e gratidão 

● Colaborar com os pares e compreender melhor os seus sentimentos 

● Apreciar a importância do otimismo e da gratidão 

 

“Warm up” 

atividade 

O educador pergunta às crianças se se sentem felizes quando recebem 

presents ou quando brincam com os amigos e amigas. Depois de ouvir as 

suas respostas, o educador conta uma história sobre quão importante é 

mostrar a gratidão às pessoas que se preocupam connosco e que bom é 

compreender como a pessoa ao lado se sente.  
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Atividade 1: Corações de gratidão 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 

● Pedras pequenas 

● Lápis de cor 

● Taça com água 

● Papel absorvente  

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão  

● Atividades práticas 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 23’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador explica às crianças que farão uma atividade prática para 

mostrar a sua gratidão à sua família. O educador explica que estes gestos 

devem ser acompanhados com palavras, que devem dizer quando 

estiverem com a família mostrando o seu carinho.  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador dá a cada criança uma pedra e pede que a lavem na taça de 

água e a sequem com o papel absorvente. O educador pede a cada criança 

para escolher uma cor nos lápis ou marcadores disponíveis e desenham 

um coração na pedra para colorir. Depois das crianças completarem esta 

parte da atividade, o educador pergunta-lhes a quem da família querem 

oferecer a pedra e porquê. O educador ouve as respostas. 

Conclusão (Duração: 

3 min) 

O educador congratula as crianças pelo trabalho e pela partilha. Em troca, 

o educador partilha qual a pessoa da sua família que gosta muita e a quem 

ofereceria um coração colorido. O educador recorda as crianças para não 

esquecerem de expressar a gratidão em palavras quando oferecerem a 

pedra. 
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Atividade 2: A aranha pastora 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais ●  Novelo de lã 

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Trabalho colaborativo 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 20’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador fala com as crianças sobre as suas ligações com os seus colegas 

e como podem ter mais vantagens se conhecerem as pessoas à sua volta. 

O educador introduz o jogo que vão jogar juntos com o novelo de lã. 

Atividade 

(Duração: 10 min) 

O educador inicia e diz o seu nome e uma característica que o/a define. 

Depois, o educador pega na ponta do novelo e atira o novelo para outra 

criança aleatoriamente. Cada criança faz o mesmo que o educador e no 

final existe uma rede que une todas as crianças e o grupo conhece-se 

melhor. 

Conclusão 

(Duração: 5 min) 

No final da atividade, o educador e as crianças debatem sobre as 

características que as definem, tentando encontrar algo em comum entre 

todos. O educador explica que não existe qualquer problema em sermos 

todos diferentes. As crianças são encorajadas a focar em sentimentos de 

otimismo, felicidade e gratidão. 
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Atividade 3: Show de fantoches 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 
● 3 bonecas 

● Mesa 

● Tecido 

Estratégias 

pedagógicas 
● Autorreflexão  

● Atividade prática 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e Otimismo 

Duração 30’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador recorda as crianças sobre a última atividade que tenham feito 

com fantoches e sobre o ultimo filme que viram juntos. Depois de lançar 

o entusiasmo, o educador explica a atividade que farão chamada Show de 

Fantoches.  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador seleciona 3 fantoches ou bonecas para representar as 

seguintes personagens: uma criança com a mesma idade das crianças na 

sala; um educador; e, um narrador. 

O educador seleciona um participante para assumir o papel da criança, 

podendo dar um nome ao fantoche/boneca. O tema do show implica 

saber porque o fantoche se sente grato e porque se sente sempre 

otimista. 

O educador assume os papéis de educador e narrador, utilizando 

alternadamente os fantoches. O pepel do educador na história é ajudar a 

criança a sentir-se otimista e grata.  

Conclusão 

(Duração: 10 min) 

O educador inicia um debate envolvendo todas as crianças. O educador 

questiona: 

1. O que aconteceu? 

2. Como acham que a criança se sentiu? 

3. Como o educador ajudou a criança a ultrapassar o que a chateava? 

4. Como o educador guiou a criança para pensar o que pensava sobre o 

problema? 

5. Porque é que as coisas não são tão más quanto parecem? 

O educador pede às crianças para apreciarem os sentimentos positivos 

como os abordados no show de fantoches.  
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Material para 

exercícios em casa 

As crianças podem conversa rem casa sobre as atividades realizadas na 

escola e são encorajadas para as repetir em casa. 

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

− Como cada criança compreendeu a noção de otimismo e gratidão 

− Como cada criança compreendeu os sentimentos dos colegas 

− Como cada criança reagem a gestos de gratidão 

 

 

Lição 3:  Procurar otimismo e gratidão 

Introdução: 

Esta lição consiste em três atividades com as quais as crianças podem explorar a sua habilidade para 

colocar-se no lugar do outro, para ser otimista e grata. Todas as crianças em círculo podem usar os 

sapatos do outro ao lado, simbolizando a expressão ‘calçar os sapatos do outro’. A segunda 

atividade lança as crianças numa missão para fotografarem as coisas favoritas em casa e no jardim, 

percebendo que não precisam de ir longe para encontrar felicidade e alegria. A última atividade 

encoraja as crianças a calçarem os sapatos do outro, desenvolvendo empatia e gratidão. Esta 

atividade é um bom exercício para seguir a criação de árvores da gratidão. Explorar emoções 

negativas pode ser uma oportunidade de aprendizagem divertida para as crianças, compreendendo 

ainda melhor os conceitos de otimismo e gratidão. 

Objetivos 

No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Identificar emoções e sentimentos positivos. 

● Descrever gratidão e otimismo 

● Compreender e apreciar a importância do otimismo e da gratidão 

● Imaginar e identificar sentimentos em personagens  

 

“Warm up” 

atividade 

O educador pergunta às crianças o que a natureza significa para eles/elas 

e o que mais gostam na natureza. Depois de ouvir as respostas, o educador 

explica às crianças que cada um de nós tem sentimentos distintos sobre a 

natureza e, por isso, é importante compreender e aceitar como o colega 

do lado se sente. O educador fornece alguns exemplos concretos. 
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Atividade 1: O jogo dos sapatos 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais ● Pares de meias para cada criança 

Estratégias 

pedagógicas 

● Autorreflexão 

● Debate em grupo 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e otimismo 

Duração 21’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador inicia o debate com as crianças sobre o que os colegas sentem 

gratidão e sobre o que os faz sentir otimistas. Depois de as ouvir, o 

educador anuncia a proóxima atividade.  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador pede que cada criança traga um par de meias e se sente no 

círculo. O educador pede que cada criança calce os sabatos do colega ao 

lado e sinta o que ele/ela sente. Por exemplo, de manhã quando todos se 

preparam para sair de casa, a colega sente-se apressada para chegar à 

escola a horas, mas sentiu-se grata e otimista por algum motivo. Cada 

criança experimenta a atividade. 

Conclusão (Duração: 

5 min) 

O educador pede que expliquem o que sentiram quando tentaram sentir 

o mesmo que o colega.  
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Atividade 2: Caça à gratidão e ao otimismo 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais 

● Computador 

● Camera fotográfica 

● Impressora  

● Folhas de papel 

Estratégias 

pedagógicas 

● Autorreflexão 

● Debate em grupo 

● Atividade prática 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e otimismo 

Duração 20’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador pergunta às crianças quando foi a última vez que observaram 

uma flor, cheiraram uma flor ou fizeram festas a um animal. Ouve as 

crianças e explica que a próxima atividade vai mostrar como é importante 

ter gestos de gratidão e otimismo. 

Atividade 

(Duração: 15 min) 

O educador escolhe uma criança aleatoriamente e dá-lhe uma camara 

explicando qual o botão para carregar e tirar fotografias. O educador pede 

que cada criança pense num objeto/pessoa na sala que a faça sentir algo 

positivo e tire uma foto do objeto/pessoa. A atividade termina quando 

todas as crianças tirarem a fotografia e o educador faz downloads de todas 

as fotografias, imprimindo-as. O educador e as crianças criam um álbum 

com todas as fotos. 

Conclusão 

(Duração: 5 min) 

O educador explica como as coisas mais pequenas que estão mesmo à 

nossa frente podem trazer imensa felicidade e alegria, sem por vezes 

percebermos isso. O educador encoraja as crianças para admirarem a 

natureza todos os dias e agradecer. 
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Atividade 3:  Jardim da gratidão 

Contexto Na sala. Grupo em círculo. 

Materiais ● Árvore da gratidão feita de cartão 

Estratégias 

pedagógicas 
● Debate em grupo 

● Trabalho colaborativo 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 3. Gratidão e otimismo 

Duração 30’ 

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador pergunta às crianças se gostam da natureza e porquê. Depois 

de as ouvir, o educador fala sobre os benefícios da natureza, do bem-estar 

que nos provoca e dos sentimentos de gratidão e otimismo que podemos 

ganhar passando tempo na natureza.  

Atividade 

(Duração:  20 min) 

O educador explica que vão jogar um jogo com diferentes fases: Fase 1 – 
Começam a jornada; Fase 2 – A Floresta Aborrecida; Fase 3 – O Pântano 
Triste; Fase 4 – A Montanha Maluca; Fase 5 – O Jardim da Gratidão. O 
educador e as crianças iniciam o jogo.  

1. Começam a jornada: O educador está em pé em frente ao 
grupo com a árvore da gratidão e explica que todos e todas 
vão fazer uma viagem até ao Jardim da Gratidão, mas para lá 
chegar têm de ultrapassar lugares perigosos. 

2. A Floresta Aborrecida: A primeira paragem é a Floresta 
Aborrecida. O educador usa a mímica para demonstrar que 
está a ser empurrado pelo vento e tenta avançar, mas é 
empurrado em todas as direções. A única forma de sair da 
Floresta é sentir-se feliz novamente e, por isso, o educador 
pede às crianças para gritarem palavras positivas que 
mostrem a sua gratidão. Depois de gritarem algumas palavras, 
o educador mostra que está feliz com um grande sorriso. 

3. O Pântano Triste: A seguir à Floresta, chegam ao Pântano 
Triste! O educador imita a tristeza andando com os braços 
caídos e dando passos desorientados e pesados como se 
estivessem enterrados no pântano. O educador pede 
novamente às crianças para gritarem palavras positivas que 
mostrem a sua gratidão. Conseguem sair do Pântano Triste 
com a alegria do educador. 

4. A Montanha Maluca: Em seguida, chegam à Montanha 
Maluca. O educador imita que tenta subir a montanha com 
um grande esforço, fazendo caras de raiva. Mais uma vez, são 
as crianças que o ajudam ao dizer palavras positivas que 
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mostrem a sua gratidão. O educador consegue subir a 
montanha e chegar ao Jardim da Gratidão feliz. 

5. O Jardim da Gratidão: Finalmente, o educador e as crianças 
chegam ao Jardim e celebram plantando a sua árvore da 
gratidão e dançando! 

Conclusão 

(Duração: 5 min) 

No final da atividade, o educador explica que não importa quantos 

obstáculos tenham que ultrapassar na vida, apenas têm que se manter 

otimistas e gratos. 

Material para 

exercícios em casa 

As crianças podem falar das atividades em casa, recreando as atividades e 

exprimindo a gratidão e otimismo. 

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

− Como cada criança compreendeu que a felicidade está associada à 

gratidão e otimismo  

− Como cada criança participou em grupo e colaborou com os pares 

− Como cada criança compreendeu os benefícios das emoções 

positivas 
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