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APRESENTAÇÃO 

Este projeto foi idealizado a partir da proposta do trabalho 

para conclusão do curso de Pós-Graduação em Educação 

Socioemocional pelo IBFE- Instituto Brasileiro de Formação de 

Educadores em São Paulo.  

Sempre pensei que um trabalho de conclusão de curso deve 

contemplar uma função de utilidade social e profissional. O 

aluno investe tempo, conhecimento, dinheiro e isso não pode 

parar por aí. O conhecimento precisa ser compartilhado e essa 

foi a discussão inicial com o grupo, que aceitou e escolheu 

realizar um trabalho, dentro da proposta socioemocional que 

pudesse chegar ao aluno, na sala de aula, pelo melhor caminho, 

a capacitação do professor.  

Iniciei propondo à turma que realizasse uma pesquisa, com o 

objetivo de conhecer e comparar vários programas de educação 

socioemocional já existentes no Brasil, tendo um olhar para as 

necessidades de capacitação do professor em sala de aula.  

Alguns encontros e a turma conseguiu traçar metas, avaliar os 

conteúdos e fazer nascer o Projeto Conexão, com o objetivo de 

compartilhar conhecimento e experiências para que o professor 

tenha um olhar significativo sobre si mesmo, seu aluno, seus 

sentimentos e novas condutas socioemocionais dentro da 

escola.  Assim a proposta foi se estruturando e culminou 

quando conseguimos a oportunidade de apresentar este 

projeto, aos colaboradores do Colégio COC Vila Yara.  

Essa oportunidade para compartilhar o conhecimento servirá de 

exemplo para que a educação socioemocional se multiplique, 

professores mais engajados e alunos mais motivados.  

Nosso Instituto tem como lema o Futuro, as Tendências e a 

Inovação, esse grupo fez isso acontecer de forma 

fundamentada, experiente e significativa. Todos nós 

aprendemos e a partir disso novas oportunidades aparecerão. 

Pois a educação não é estática e sim ativa e promissora.  



 

4 

Ao grupo de alunos ofereço meu respeito e admiração, por 

realizar este projeto. Que sem dúvida este seja o primeiro de 

muitos que surgirão. Que portas se abram e caminhos sejam 

trilhados de forma assertiva e concreta.  

Sinto-me privilegiada por conhecê-los!  

Sucesso!  

Prof.ª Debora Corigliano   

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2020. 
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Introdução 

Hoje mais do que nunca a educação brasileira precisa passar 

por transformações, que possibilitem o saneamento das lacunas 

nas formações dos adolescentes. Apesar de termos teóricos que 

abordam a formação integral e uso de metodologias mais 

significativas há tanto tempo, somente agora parece que 

começamos a dar passos, ainda que tímidos, em direção a 

atender uma demanda formativa como nunca vista. 

Os avanços tecnológicos, as mudanças nas relações de consumo 

e sociais em geral estão modificando a forma como a educação 

precisa lidar com as crianças e adolescentes que batem à sua 

porta. Se não quisemos dar ouvidos aos teóricos que já nos 

indicavam estes caminhos, parece que agora, os profissionais 

da educação em geral estão sendo exigidos que modifiquem 

suas práticas. 

A BNCC aprovada em dezembro de 2018, contendo a última 

versão, na qual está incluso o Ensino Médio, está promovendo 

mudanças estruturais na Educação do país. Dentre estas 

mudanças, a educação socioemocional ganha destaque. 

Ao estabelecer as 10 competências gerais, que todos os 

estudantes devem desenvolver durante a Educação Básica, a 

BNCC dá lugar de destaque às competências socioemocionais.  

Para desenvolver tais competências, é imprescindível que os 

professores e gestores se apropriem de seus significados e, mais 

do que isso, vivenciem eles próprios a empatia, o pensamento 

crítico, a comunicação assertiva, para que possam estabelecer 

estratégias de desenvolvimento nos alunos. 

Este material nasce com esse objetivo: o de subsidiar 

minimamente aqueles que ainda não tiveram acesso a cursos de 

formação ou se sentem perdidos sobre por onde começar. 

Evidentemente, não esgotamos aqui as possibilidades de 

intervenção, haja vista que são muitas. Mas, o intuito principal 

foi partilhar um pouco de nossas experiências e discussões ao 

longo deste curso, para outros possa usufruir destes 

conhecimentos e implementar uma educação mais ampla, que 

envolva também os aspectos socioemocionais dos estudantes. 
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Admirável Mundo Novo – Século XXI 

Nossa sociedade vem passando por transformações profundas 

num ritmo cada vez mais acelerado. Vivemos a era da 

informação e do conhecimento, em que a tecnologia ocupa 

progressivamente mais espaço no cotidiano, facilitando a 

conexão entre as pessoas, por um lado, e estimulando o 

individualismo e o imediatismo, por outro. Nosso dia a dia é 

cada vez mais complexo, competitivo, desafiador, exigente e 

conectado. 

Os fatos e os relacionamentos estão cada vez mais 

inconstantes, não duradouros, e tudo parece estar propenso a 

mudar de maneira cada vez mais rápida e imprevisível. 

Podemos a um curto prazo nos remeter a algumas lembranças. 

Usávamos disquetes para guardar informações. Hoje, usamos o 

armazenamento na nuvem. Buscávamos endereços no guia de 

ruas em papel e agora, usamos o Waze, o Google Maps. As 

pesquisas escolares eram realizadas com base nas 

enciclopédias; e atualmente, procuramos no Google e em 

bibliotecas virtuais. Há sites de esportes, notícias e economia 

que desenvolvem seus conteúdos por meio da inteligência 

artificial.  

E o mercado de trabalho? Várias profissões desaparecerão, 

assim como várias outras surgirão, também provocadas pelos 

avanços tecnológicos e científicos. Segundo a previsão do 

futurista Thomas Frey, até 2030, mais de 2 bilhões de postos de 

trabalho deixarão de existir, ou seja, cerca de 50% do total 

existente hoje no planeta.    

Enfim, isso implica que todos nós temos que trabalhar com 

novos sistemas de interação e tecnologias, ou seja, precisamos 

ser capazes de nos reinventar constantemente se quisermos nos 

manter neste mundo. 

O volume de eventos ligados ao futuro da Educação tem 

crescido muito e isso é favorável, porque demonstra um 

aumento no nível de consciência em relação ao que deve ser 

feito. Pesquisas mundiais mostram que o perfil de 
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competências, que será exigido na próxima década irá mudar 

muito e que as competências socioemocionais serão cada vez 

mais valorizadas.  

Fonte: https://porvir.org/conheca-competencias-para-seculo-21/ 

O saber organizado em escaninhos muito estanques – 

matemática, ciências, história, geografia – se prestava bem há 

tempos em que a ideia era formar pessoas ultra-especializadas 

para a indústria. Agora, a nova geração precisa ser equipada 

intelectualmente para resolver problemas que ainda estão por 

vir – e eles serão multidisciplinares. As verdadeiras questões da 

humanidade demandam a integração de todas as áreas do 

conhecimento para ser decifradas, ou seja, será necessário 

acionar as diversas matérias para olhar um mesmo assunto sob 

variados prismas. 

É claro que esse cenário gera apreensão e ansiedade ao refletir 

sobre o futuro. Não temos um caminho certo, mas sabemos 

algumas possibilidades que necessitam ser repensadas, tais 

como, nossas redes de relacionamento, nossa capacidade de 

comunicação e interação, o uso da tecnologia, a necessidade de 

descobrir nossas potencialidades e fragilidades. Hoje não cabe 

mais o egoísmo, a acomodação neste novo mundo do 

compartilhamento, da economia colaborativa, da experiência, 

da avaliação constante de nossa performance.   

Estamos no epicentro da 4ª Revolução Industrial marcada pela 

convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Desde 

o final do século 17, quando a máquina a vapor deu início à 1ª 

Revolução Industrial, nunca vivemos um momento tão 

dinâmico, mutante e transformador. A 2ª Revolução Industrial, 

marcada pela produção em série e a 3ª, pela indústria 

https://porvir.org/conheca-competencias-para-seculo-21/
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automatizada, transformaram os setores produtivos, mas nem 

chegaram perto da sala de aula. Agora estamos sendo 

fortemente impactados. 

Tudo isso traz uma lição de casa extra para educadores e pais, 

já que esse mundo novo está aí e exige um novo olhar, novas 

atitudes e novas formas de relacionamento com a vida e o 

viver. Temos que preparar nosso jovem para lidar com as 

mudanças, ser empreendedor, aprender ao longo da vida, 

conviver e fazer parcerias. 

Neste mundo tão instável e líquido, só podemos contar com 

aquilo que há de mais significativo em um ser humano: uma boa 

formação acadêmica, um caráter bem fortalecido e valores 

bem claros.  

Com o lado cognitivo e o socioemocional bem desenvolvidos, 

uma pessoa pode se empoderar e assim desenvolver uma 

existência com sentido, enfrentar as dificuldades que surgir na 

vida, confiar nas próprias competências e acreditar que 

alcançará seus objetivos a partir de seus recursos acadêmicos e 

emocionais.  

Precisamos estar preparados para a Educação 4.0, que agrega a 

internet, a inteligência artificial, os robôs e muitas outras 

tecnologias que impactam a formação das pessoas e a gestão de 

todas as empresas.  

Portanto, diante desse mundo volátil, incerto, complexo e 

ambíguo é preciso investir não somente no desenvolvimento da 

inteligência cognitiva, mas também na inteligência emocional e 

social, favorecendo sua capacidade de trabalhar bem com as 

competências socioemocionais, como prevê a Base Nacional 

Comum Curricular, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação. 
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BNCC – Base Nacional Comum Curricular 
 

Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, Lei Federal nº 9.394/1996), a Base Nacional 

Comum Curricular deve nortear os currículos dos sistemas e 

redes de ensino das Unidades Federativas, como também as 

propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas 

de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Superior, em todo o Brasil. 

 

Trata-se de um documento legal, tem um caráter normativo e, 

portanto, não é opcional. Ela define as aprendizagens 

essenciais, em uma perspectiva de pensar o Brasil como único. 

Todos os estudantes, independente das regiões do país, têm 

definido pela Base os conhecimentos, competências e 

habilidades mínimas que se espera que desenvolvam ao longo 

da escolaridade básica. 

 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a 

Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

Com o advento da Base Nacional Comum Curricular, a Educação 

Socioemocional tornou-se necessária no currículo escolar. As 

competências socioemocionais estão no mesmo patamar das 

competências cognitivas, tendo como enfoque a habilidade de 

educar as emoções, de forma a promover uma formação 

integral das crianças e dos adolescentes brasileiros para 

enfrentar os desafios do século XXI. 
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 Assim, é necessário que a escola estimule os alunos a 

desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, a 

colaboração, a comunicação e outras competências essenciais 

para a resolução de problemas do mundo contemporâneo, 

preparando-os para enfrentar os diferentes desafios que irão 

encontrar ao longo de sua vida e de sua carreira, além de 

colaborar para um desempenho melhor também no âmbito 

acadêmico, transformando, por exemplo, a indisciplina escolar 

e maus comportamentos, e potencializando a aprendizagem das 

disciplinas. Por isso, é importante que as instituições escolares 

levem em conta essa formação em seu Projeto Político 

Pedagógico. Para isso, na implantação dessa nova proposta, a 

participação e engajamento dos docentes é fundamental.  

 

Para viabilizar essas mudanças, deve-se investir em 

capacitações e atividades de formação. É importante que a 

escola mostre aos professores que eles terão suporte para se 

adaptar e que merecem ter diferentes frentes de apoio para 

ajudá-los a lidar com as novas demandas. 

 

Abaixo as 10 competências gerais que sumarizam a formação 

pretendida para os estudantes. 

 

I) Conhecimento: é a base do progresso humano. É 

graças à capacidade de aprender e reaprender que 

podemos nos adaptar, evoluir e criar bens, serviços, 

objetos. Com um cérebro bem estimulado, podemos ir 

muito além da sobrevivência, criando, inovando, 

compartilhando. Trata-se de uma competência essencial 

à evolução humana. 

 

II) Pensamento Científico, Crítico e Criativo: é 

graças a essa competência que mantemos a mente 

inquieta em busca do novo, permitindo-nos evoluir. A 

ciência, o pensamento crítico e o olhar criativo para com 

a vida exercitam nosso cérebro e nos permitem pensar, 

sentir e agir de formas inovadoras ao longo do tempo, 

favorecendo a autocrítica, a reflexão sobre a vida e o 

viver e a busca de conhecimentos úteis, belos e que 

tornem a vida melhor. 

 

III) Repertório Cultural: cultura envolve muito mais 

do que cinema, livros ou exposições. É graças ao 

conhecimento sobre as mais diferentes culturas que 

podemos entender nosso lugar no mundo, pensar e 
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repensar nossas crenças, significados e valores e 

perceber como os seres humanos são tão diversos e ao 

mesmo tempo têm tanto em comum. Conhecimento 

cultural abre nossa cabeça e nos enriquece por dentro. 

 

IV) Comunicação: tendo boa habilidade de se 

comunicar, uma pessoa pode manifestar seus 

pensamentos e sentimentos de forma clara e assertiva. 

Comunicar-se é tornar comum uma ideia, uma emoção, 

uma percepção. Num ato de comunicação, tão 

importante quanto saber falar é saber ouvir. Pessoas que 

se expressam bem, seja na forma oral ou escrita, olho no 

olho ou online, e que ouvem com atenção são bem vistas 

e respeitadas. 

 

V) Cultura Digital: em um mundo cada vez mais 

conectado a cidadania digital é essencial. Isso significa 

ter cuidado com os riscos da exposição indevida de si 

mesmo e dos outros, do excesso de exposição pessoal, 

saber se desligar e encontrar satisfação tanto nas 

interações online como fora dela. É saber usar as 

tecnologias também para aprender, relaxar, criar, 

trabalhar e empreender. 

 

VI) Trabalho e Projeto de Vida: encarar o trabalho 

como uma forma de contribuir com a sociedade e não 

apenas uma forma de ganhar dinheiro ou obter status, 

pode ajudar na construção de um projeto de vida. Ao se 

conhecer, e investir nas próprias habilidades e 

competências e ao se abrir para descobrir diferentes 

ocupações profissionais, uma pessoa pode se sentir apta 

a encontrar seu lugar no mundo, respeitando sua própria 

natureza e motivações.  

  

VII) Argumentação: diante da diversidade cultural e 

da grande conectividade que o mundo vem 

desenvolvendo, saber argumentar é uma habilidade 

essencial para a convivência harmônica e produtiva. 

Argumentar é saber expor ideias e opiniões com clareza 

e adequação, sem deixar de considerar e respeitar o 

ponto de vista do outro. É debater ideias e ideais sem 

caluniar ou maltratar o outro, discordando, quando for o 

caso, com respeito. 
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VIII) Autoconhecimento e Autocuidado: este é um dos 

exercícios mais valiosos e desafiadores da vida. Quem se 

conhece consegue perceber do quê e de quem precisa 

para ser feliz. É o autoconhecimento que permite 

perceber sonhos e transformá-los em projetos. Sabendo 

de nossos pontos fortes e dos aspectos a desenvolver, 

reconhecemos que somos falíveis e que precisamos uns 

dos outros, podemos nos cuidar, manter nossa 

autonomia, senso de eficácia e autoestima. 

IX) Empatia e Cooperação: perceber as necessidades, 

o momento e os sentimentos do outro é uma capacidade 

nobre e inteligente. As amizades, os estudos, o trabalho 

e os relacionamentos são enriquecidos com uma atitude 

recíproca de validação. Dessa forma, com todos 

cooperando, abre-se espaço para o respeito ao bem 

comum, um dos valores humanos mais elevados. 

 

X) Responsabilidade e Cidadania: famílias, grupos, 

times e empresas nas quais se pratica o respeito mútuo e 

a cidadania se transformam em lugares mais agradáveis 

de se viver. Superar o egoísmo, o individualismo e o 

imediatismo são algumas das atitudes que nos permitem 

valorizar o “nós” acima do “eu”. Ser cidadão não é 

anular-se; ao contrário, é adotar uma visão e atitudes 

generosas e solidárias diante dos demais, valorizando 

assim o todo e a todos. É, sobretudo, ter uma postura 

ética, que aumenta a felicidade. 

 

Por tratar-se de um tema novo, caberá à escola oferecer 

também um papel instrutivo de mostrar caminhos e 

possibilidades às famílias, para que possam cumprir seu “novo” 

papel. A ideia é educar também os pais sem julgamentos, 

intolerância ou preconceito, uma vez que também enfrentam 

muitos desafios modernos e precisam entender como participar 

desse novo cenário. Junto com a escola, os pais precisam ser 

responsáveis por trabalhar as habilidades emocionais dos seus 

filhos. 
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Perfil do aluno, família e escola do século XXI – Repensando  
estratégias para a formação de sujeitos saudáveis emocionalmente. 
 
Em meio a tantas transformações tecnológicas, encontramos um 

grupo de sujeitos que facilmente sabe lidar com essa avalanche 

interminável de estímulos. São eles os “nativos digitais”, aqueles 

nascidos a partir de 1990 até 2010, conhecidos também como 

geração Z. Além desse grupo, surgiu também uma nova 

classificação para os indivíduos nascidos a partir de 2010, a 

geração Alpha.  

As crianças que fazem parte da geração Alpha, são aquelas que 

cresceram em meio aos diversos avanços tecnológicos trazidos 

pela modernidade, e já nasceram imersos nesse mundo em que 

obter qualquer informação é muito simples, basta um clique. 

Assim, os alunos que estão frequentando atualmente o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio são indivíduos nascidos nesse novo 

século e fazem parte das gerações Z e Alpha, citadas acima. Esse 

novo perfil de aluno que chega às salas de aula traz consigo um 

desafio importante ao professor, que é o de como ensinar esse 

estudante, fruto de todas as transformações advindas da 

tecnologia da informação e dos meios de comunicação, assim 

como das constantes mudanças repentinas que vivemos, pois o 

mundo está mudando constantemente e o aluno vem mudando 

junto com ele. 

Com base no perfil desse aluno do século XXI, que traz consigo 

essa diversidade de estímulos e como consequência inúmeras 

formas de comportamento e maneiras de como lidar com essas 

informações, devemos nos preocupar em compreendê-los, para 

que possamos nos conectar de forma eficiente com essa geração e 

criar vínculos que facilitem o dia a dia. Afinal, queremos e 

devemos nos relacionar com esses jovens. Mas a questão é como 

estabelecer essa relação de modo eficaz, já que o modo como 

pensam e interagem com a informação é bastante característico e 

diferente de nós, pais e professores. 

Sabemos que esse novo sujeito, presente em nossas vidas ou nas 

salas de aula, é alguém inquieto, que se relaciona com o 

conhecimento de forma muito diferente. Para eles, é 

extremamente cansativo passar horas e horas numa sala ouvindo 

um professor falar sobre algo que ele mesmo pode buscar no 
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universo multimídia de forma atualizada em tempo real. Portanto, 

saber se comunicar com essa geração é indispensável ao trabalho 

docente de qualidade. 

Para eles, a comunicação mais eficiente é a comunicação 

imediata, como por exemplo, as mensagens de texto, onde não 

necessitam fazer o uso da norma culta padrão da 

nossa língua como a que é cobrada na escola. Eles 

podem simplesmente escolher algumas letras que 

simbolizam palavras e se comunicar através desse 

vocabulário próprio.  

São muito intensos em seus relacionamentos e sofrem 

antecipadamente. Buscam prazeres imediatos ainda 

que perigosos, como o uso de substâncias ilícitas. 

Assim, podem se jogar em relacionamentos que 

ofereçam o mínimo de afeto, pois estão constantemente carentes 

de si mesmos e da própria família, buscam a satisfação a qualquer 

custo.  

Deste modo, lidamos com jovens que não sabem aceitar regras e 

os conceitos de hierarquia, que buscam seus direitos a todo o 

momento e negam as obrigações e responsabilidade atribuídas a 

eles. Estamos falando sobre adolescentes que trazem um 

descontentamento enorme com o mundo ao redor, que se 

identificam muito pouco com seus familiares e enxergam nos 

amigos sua verdadeira família. Pois, quando estão com eles é que 

se encontram verdadeiramente consigo mesmos e se sentem 

compreendidos. 

Em contrapartida, esse adolescente, que na maioria das vezes 

valoriza mais os amigos do que a família, possui uma 

rede de “amigos” com quem pode falar a qualquer 

momento sem a necessidade de se expor 

presencialmente, sente-se sozinho.  

Temos visto nas salas de aula de muitas escolas do 

mundo um aluno solitário, triste, ansioso, depressivo e 

com tendência a um perfil suicida, alguém que vive 

constantemente insatisfeito com tudo e não vê 

significado muitas vezes nas amizades e nem em sua 

própria existência. 

O conceito de amizade vem sendo totalmente distorcido e 

banalizado pelas redes sociais, já que dispensam a presença de 

contato físico e priorizam as mensagens de texto e vídeos em 

tempo real, o que parece suficiente para essa geração. 

Nem mesmo a indústria do lazer é suficiente para libertá-los do 

tédio e da angústia imensa em que estão inseridos. São 

estimulados ao consumo de bens materiais, que acreditam, 
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inconscientemente, preencher o vazio que sentem, afinal eles não 

conseguiram estabelecer relações verdadeiras e significativas com 

os pais, professores e supostos amigos, tudo é superficial. Estão 

cheios dos outros e vazios de si mesmos!  

Esse mesmo jovem vive à base do estímulo à competição, que 

muitas vezes pode ser percebido até no meio escolar, ainda que 

de forma não intencional. As famílias exercem cobranças infinitas 

e sobrecarregam esses seres imaturos emocionalmente e 

desprovidos de condições psicológicas para concluir certas tarefas 

e responsabilidades, as quais não foram ensinados a lidar.  

Essa geração é completamente diferente das gerações anteriores. 

Os jovens são mais irreverentes e questionadores. O que acontece 

com essa geração? Convivem com pais e professores bem-

intencionados, mas que não foram preparados para lidar com eles 

e, justamente por isso, acabam não contribuindo para a formação 

integral de seus filhos e alunos. 

É imprescindível que pais e professores consigam enxergar como 

suas atitudes afetam diretamente o comportamento e a 

construção da personalidade desse jovem, que precisa aprender a 

lidar com a frustração para que desenvolva a resiliência 

gradativamente. Mas, infelizmente, é comum vermos pais que não 

sabem dar o devido suporte emocional aos seus filhos, 

contribuindo para a formação de jovens despreparados, fruto de 

uma sociedade que não aprendeu e não sabe como lidar com tudo 

isso. 

É preciso que a família, juntamente com a escola, encontre meios 

para desenvolver habilidades sociais e emocionais para com esses 

jovens. Visto que a própria BNCC nos mostra a importância de uma 

formação integral e intencional, podemos afirmar que eles 

necessitam aprender a enfrentar as situações difíceis do 

cotidiano, desenvolvendo autonomia.  

A questão é que quando se tem a intenção de formar indivíduos 

bem sucedidos na vida em todos os aspectos, inclusive 

emocionais, é necessário vivermos aquilo que ensinamos para que 

desta forma nossos filhos e alunos aprendam da melhor maneira 

que se pode aprender, pelo exemplo.  

Lidamos com seres humanos em constante construção, diamantes 

que necessitam ser manuseados com cuidado e atenção. Não 

podemos colar um pedaço que descolou, nem limpar um arranhão 

feito sem querer. Por isso, é necessário cautela no ato de educar 

e estratégias que aumentem as chances de sucesso. Assim, 

teremos a certeza de que somos todos seres em aprendizado 

constante e ensinamos os outros mutuamente a serem indivíduos 

preparados emocionalmente e donos de si mesmos.
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Professor do século XXI: saúde e bem-estar 
 

As constantes transformações que ocorrem na sociedade 

refletem também na educação, atingindo todos os envolvidos 

no processo educacional e, consequentemente, os professores. 

Nas necessidades atuais de formação do aluno, os educadores 

estão sendo direcionados de maneira mais intensiva em seu 

papel em sala de aula. Com as mudanças ocorridas ao longo do 

tempo, o trabalho docente vem sofrendo negativamente, 

afetando assim a saúdo do professor, gerando inúmeros 

problemas de natureza física e psíquica e acarretando, 

também, problemas na qualidade do ensino. 

Observamos o conflito profissional, em que o papel do professor 

é questionado, com pouco espaço na efetiva participação dos 

acontecimentos pedagógicos e falta de autonomia em sala. As 

escolas passaram a organizar-se no sentido das demandas por 

maior atendimento, aumentando matrículas, número de alunos 

por turma entre outros.  

Essa intensificação do trabalho do educador provoca a 

degradação do processo não só em termos de qualidade da 

atividade, mas também da qualidade do bem, no caso, a 

aprendizagem significativa. 

Essa nova forma de organização atingiu uma ampliação das 

tarefas assumidas pela escola e, consequentemente, nas 

funções do trabalho docente. Ao assumir complexas e exigentes 

demandas, o trabalho pedagógico também se complexou.  

São inúmeros os fatores que influenciam essa situação, dentro e 

fora da sala de aula, que acarretam um quadro de doença dos 

docentes, afetando sua saúde e o sujeito como profissional, 

gerando apreensão e ansiedade e levando a exaustão física e 

mental. 
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 Os avanços tecnológicos e científicos exigem uma 

postura ampla e uma visão aberta dos indivíduos que fazem 

parte do processo de aprendizagem. Cabe ao professor a 

responsabilidade de colocar em prática todas as estratégias 

inclusivas, que fazem parte da formação de cidadãos 

autônomos, competentes e reflexivos. 

 Nesse processo observamos a 

necessidade de maior atenção aos 

docentes, por meio de reformulação de 

políticas públicas ou atitudes na própria 

instituição de ensino. 

Para transformar essa realidade, é 

necessário repensar a metodologia 

utilizada, com o objetivo de atender às 

expectativas também dos professores.  

Assim como os alunos necessitam 

desenvolver sua autonomia, encontrar 

resoluções para os mais diversos 

problemas, sendo empáticos e 

desenvolvendo o equilíbrio emocional em diferentes situações, 

buscando a autorregulação, o professor também precisa 

exercer e aperfeiçoar esses requisitos. Pois, só assim conseguirá 

transmitir e auxiliar seu aluno no processo educacional, que 

visa não apenas o cognitivo, como também o emocional, que 

devem caminhar lado a lado.   

Desta forma, a mudança de paradigma educacional exige uma 

efetiva reflexão por todos que fazem parte do processo de 

ensino-aprendizagem, tornando-se possível apontar novos 

caminhos para a superação das 

dificuldades vivenciadas pelos 

docentes, tendo um novo olhar sobre 

suas trajetórias não só escolares, mas 

também humanas. Assim, a educação 

com competência, exige a valorização e 

o bem-estar dos professores que 

exercem uma grande tarefa para a 

sociedade.  

O educador dinâmico e transformador é 

o que produz o conhecimento junto com 

o educando. E um aspecto valioso é 

conhecer esse aluno, saber o que 

ensinar, como e para quem ensinar, de 

maneira significativa e aplicada no dia a dia do aluno. Assim, o 

conhecimento de mundo e as percepções devem ser respeitadas 

e ampliadas para que ocorra a aprendizagem eficaz.   
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Para Paulo Freire (1991), o papel do professor é estabelecer 

relações dialógicas de ensino e aprendizagem; em que o 

professor, ao passo que ensina, também aprende. Professor e 

estudante aprendem juntos, em um encontro democrático e 

afetivo, em que todos podem se expressar. 

Todo esse processo possui o objetivo de auxiliar na formação do 

aluno como um cidadão ativo e responsável pelos seus atos, 

consciente, questionador, autônomo e conhecedor de si 

mesmo. 

Em uma sociedade dinâmica, que está sempre em 

transformação, o educador contribui tornando o aluno criativo, 

que busque soluções para os mais diversos problemas, e crítico, 

que saiba se comunicar, dialogar, expondo seu ponto de vista, 

argumentando de maneira respeitosa e produtiva, sempre em 

busca de crescimento pessoal e consciência social.  

O desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação possibilita a esse novo professor buscar diferentes 

estratégias e práticas pedagógicas, cabe a ele não ser apenas 

um transmissor dessas informações, mas um facilitador dessas 

novas conexões, transformando-as em experiências e práticas. 

Adquirir fluência tecnológica, usando de ferramentas digitais 

tanto para a comunicação como para a interação professor-

aluno é valioso. A ausência dessa fluência gera uma lacuna 

nessa relação e no processo de ensino-aprendizagem, em que 

os professores apenas aplicam suas práticas tradicionais, que se 

mostram desinteressantes e vazias aos olhos dos educandos. 

Essa nova perspectiva está relacionada ao desenvolvimento de 

novas competências e estudos acadêmicos, que estejam 

presentes no currículo escolar oferecendo cursos para a 

formação de professores e, assim, tornando-se possível instituir 

um novo paradigma educacional. 
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As relações entre Neurociência e Educação 

No contexto escolar, a Educação tem por finalidade a 

aprendizagem do estudante, a qual pressupõe que ele 

demonstre competência em resolver problemas ou realizar 

tarefas, mobilizando habilidades, atitudes e conhecimento 

adquiridos por uma relação processual, comumente chamada 

de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, podemos dizer 

que houve aprendizagem, quando há alterações no 

comportamento do estudante. 

A investigação sobre o comportamento remonta ao surgimento 

da Filosofia Ocidental (séc. VII a.C.), quando passamos a nos 

questionar sobre o “porquê agimos como agimos”. Essa 

indagação, de cunho outrora preponderantemente ético, ainda 

hoje é investigada por diversas áreas do conhecimento, dentre 

as quais está a Neurociência. 

Segundo Consenza e Guerra (2014), os comportamentos 

dependem do cérebro e, por conseguinte, a aquisição de novos 

comportamentos também decorre de processos que acontecem 

no cérebro daquele que aprende. Neste sentido, o processo de 

ensino-aprendizagem provoca mudanças na estrutura cerebral, 

ao conjugar uma proposta pedagógica e as experiências de vida 

do indivíduo, gerando os novos comportamentos, o que 

chamamos de aprendizagem. Trata-se de um processo de 

interrelação e interdependência entre comportamento e 

cérebro. Desta forma, pode-se afirmar que o cérebro é o órgão 

da aprendizagem. 

A ênfase nesta concepção aproxima as diversas disciplinas da 
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neurociência (neuroanatomia, neurobiologia, neurofisiologia, 

neuroquímica, neuropsicologia, dentre outras) da área da 

Educação. Assim, conhecer o funcionamento do sistema nervoso 

e sua relação com as funções cognitivas, afetivas e 

comportamentais pode ampliar o campo de intervenções 

docentes, a fim de viabilizar estratégias mais efetivas de 

aprendizagem. 

Todavia, nos alertam Consenza e Guerra (2014) que as 

contribuições da neurociência não implicam na proposição de 

uma nova pedagogia e tampouco prometem soluções definitivas 

para as dificuldades em aprender. Não se propõe uma redução 

dos conceitos da psicologia e da educação a conceitos 

neurobiológicos. Mas, demonstrar possíveis estratégias 

pedagógicas mais eficientes, ao respeitarem a forma como o 

cérebro funciona. 

A educação e as neurociências possuem naturezas distintas. 

Naquela, para além dos aspectos físicos ou biológicos, estão 

presentes aspectos humanos como a família, a comunidade, a 

sala de aula, as políticas públicas e a dinâmica do processo de 

ensino-aprendizagem. Não se deve negligenciar a complexidade 

das contingências que contribuem para aprendizagem. E é 

neste sentido, que se pode afirmar que o conhecimento 

neurocientífico é apenas mais um elemento na conjuntura 

cultural bem mais ampla que permite ao estudante aprender. 

A relação existente entre algumas explicações neurobiológicas 

e assuntos pedagógicos só pode ser sustentada se houver 

evidências empíricas que a corroborem. Com isso, evitam-se o 

aparecimento de teorias precipitadas, que venham a ignorar 

critérios importantes para a aplicação das descobertas das 

neurociências. 

Desta forma, as contribuições das neurociências para a 

Educação podem tornar as intervenções pedagógicas mais 

efetivas, tendo em vista que se passam a considerar aspectos 

que anteriormente não eram levados em conta, tais como a 

melhor compreensão de como se dá a aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, a importância dos estímulos para 

os desenvolvimentos cognitivo, emocional e social do indivíduo, 

bem como a influência das emoções na própria aprendizagem, 

assunto tratado em seguida. 
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As emoções e a aprendizagem 

Uma das principais perguntas que são feitas ao primeiro contato com 

a neurociência é sobre a influência que as emoções exercem sobre a 

aprendizagem. Apesar de se ter uma noção do que elas são, ainda 

não é muito claro para as pessoas em geral a sua definição e função. 

Ao longo da história humana, muitas vezes se buscou uma superação 

das emoções, nas tomadas de decisão, estabelecendo-se uma 

dicotomia entre razão e emoção. Hoje, com as neurociências, é 

possível compreender que são dimensões complementares e não 

antagônicas, que compõem a dinâmica existencial da humanidade. 

Inclusive, se nosso comportamento também é moldado em 

perspectivas evolutivas, as emoções têm papel crucial neste 

processo, ao nos ajudar a escolher o comportamento mais adequado 

à sobrevivência em momentos importantes da vida. 

As emoções são fenômenos involuntários e sobre os quais o homem 

não tem controle volitivo, que promovem alterações no corpo, de 

ordem fisiológica e comportamental, contribuindo para a 

sobrevivência da espécie. De fato, diante de uma situação 

ameaçadora, quanto mais rápido o indivíduo reagir, mais chances de 

sobreviver ele terá. Neste aspecto, é uma dinâmica muito 

semelhante entre os animais e seres humanos. É pelas emoções que 

podemos agir sem perder tempo, já que são automáticas e, por 

conseguinte, inconscientes. Elas estão associadas a estímulos, sejam 

eles externos (escorpião, alimento estragado, pessoa amada etc.), ou 

conteúdos mentais (ideias). Ambos os tipos de estímulos provocam 

reações emocionais. As emoções operam numa escala de valência, 

que pode ser positiva, de aproximação, ou negativa, de afastamento. 

Isto não quer dizer que há emoções boas e outras ruins, tendo em 

vista que todas elas advêm de um processo evolutivo que garantiu 

nossa sobrevivência ao longo do tempo, mas, esta classificação 

expressa apenas a reação que o 

estímulo nos provoca. Somente 

quando tomamos consciência da 

emoção que nos acometeu, é 

que estamos diante de um 

sentimento. 

Os sentimentos se caracterizam pela percepção consciente e parcial 

das emoções. É parcial porque percebemos apenas partes das 

alterações fisiológicas que as emoções provocam em nosso 

organismo, tais como: tremor, suor nas mãos, palpitação, alterações 

gástricas, dentre outras. Neste sentido, podemos afirmar que as 
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emoções são mais rudimentares e os sentimentos mais complexos 

psicologicamente, pois são conscientes. E esta consciência emocional 

está presente apenas em nossa espécie.  

Por meio dos órgãos dos sentidos, as informações chegam ao cérebro 

através de circuitos neuronais. Se um estímulo captado possuir valor 

emocional, ele pode mobilizar a atenção e atingir regiões corticais 

específicas, tornando-se consciente. Então, as informações são 

direcionadas para a amígdala, no lobo temporal, que costuma ser 

incluída no sistema límbico, ao qual se atribui o controle das 

respostas emocionais e dos processos motivacionais. 

As diferenças entre emoção e sentimento são de cunho 

neuroanatômico e neurofisiológico, o que implica circuitos cerebrais 

diferentes para cada qual. Contudo, nem sempre uma emoção se 

torna consciente instantaneamente. Sabemos que objetos podem 

provocar reações emocionais. Imaginemos, portanto, que ver uma 

foto de alguém que nos maltratou, nos provoque fechamento, 

irritação. E tomamos consciência somente quando alguém nos 

pergunta “você está bem?”. Neste caso, vivenciamos primeiro a 

emoção (inconsciente) e depois o sentimento (consciente). É possível 

que a emoção permaneça inconsciente e não se torne um 

sentimento. 

O fato de as emoções serem mais automáticas, rudimentares, 

fisiológicas, não quer dizer que sejam simples. Pois, são fruto de um 

desencadeamento de uma gigantesca orquestra fisiológica cerebral. 

Os sentimentos envolvem as nossas memórias, as ideias e 

planejamentos para o futuro e nossa própria percepção de si. 

Emoções e sentimentos e seus mecanismos neurais compõem o nosso 

sistema afetivo. 

Ao se tratar de motivação, podemos considerá-la como resultante de 

uma atividade cerebral que processar as informações e determina o 

comportamento a ser exibido, que levam à saciação de necessidades 

alimentares ou reprodutoras, por exemplo. Segundo Consenza e 

Guerra (2014), a motivação envolve a aprendizagem e outros 

processos cognitivos que se encarregam da seleção dos 

comportamentos que melhor garantem a sobrevivência, seja em 

aspectos sociais de convívio ou de enfrentamento de situações 

perigosas. São as nossas motivações que nos levam a repetir os 

comportamentos que nos fizeram obter recompensa no passado, e 

com maiores chances no futuro. Sendo assim, é de grande 

importância para a aprendizagem.  

Compreendendo melhor nossas próprias emoções e sentimentos, 

podemos gerenciar melhor nossas relações profissionais, afetivas e 

amizades. Não controlamos nossas emoções. Mas, os comportamentos 

delas derivados podemos controlar. E, sendo assim, no contexto 

educacional, podemos direcionar as ações que despertem a atenção, 

e atuem sobre a motivação do estudante, de modo que ele tenha 

maior probabilidade de se engajar nas atividades escolares. 
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Competências socioemocionais 

A educação, cada vez mais, enxerga os indivíduos em sua 

totalidade e, não à toa, temos na Base Nacional Comum Curricular 

um currículo que visa fomentar o desenvolvimento de 

competências emocionais dos alunos, a fim de construir uma 

educação mentalmente saudável, promovendo uma formação 

integral das crianças e adolescentes. Salientando suas 

competências socioemocionais e as colocando lado a lado com as 

cognitivas, podemos proporcionar aos alunos o desenvolvimento 

de competências utilizadas cotidianamente em diversas situações 

da vida. Competências essas, que são fundamentais para o 

desenvolvimento do cidadão que sabe conviver, trabalhar e ser. 

O acesso a esse tipo de desenvolvimento promove o 

fortalecimento de características que impactarão no futuro dos 

alunos. Pois, além de desenvolver a cidadania e o respeito, ainda 

os tornam mais seguros de si, autorregulados, responsáveis, com 

maiores motivações e habilidades para a resolução de problemas. 

Assim, os alunos tomam melhores decisões, são mais 

questionadores, além de amplificar a empatia, contribuindo para 

a diminuição, ou à erradicação do bullying na escola.  

 

As competências socioemocionais podem ser aprendidas, 

praticadas e ensinadas por crianças e adultos, alunos e 

professores, e servem para colocar em prática melhores atitudes e 

habilidades. Oferecer aos alunos o desenvolvimento dessas 

habilidades socioemocionais, aliadas às habilidades cognitivas, 

permite que os alunos planejem e executem da melhor forma os 

objetivos em sua vida. 

O desenvolvimento consciente e estruturado dessas competências, 

dentro da escola, melhora a qualidade de ensino, visto que os 

resultados podem ser sentidos diretamente em sala de aula. Saber 

lidar com suas emoções ajuda o aluno a gerenciar seus fracassos e 

o torna mais resiliente ao enfrentar os obstáculos e as dificuldades 

encontradas. Isso também corrobora para garantir a permanência 

do aluno no ambiente escolar, além de promover seu 

desenvolvimento de forma integral, para enfrentar os desafios do 

mundo contemporâneo.  
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As dez principais competências socioemocionais elencadas pelo 

Instituto Ayrton Senna são:  

I. Autonomia: Saber fazer escolhas e tomar decisões acerca 

de questões pessoais e coletivas de forma responsável e 

solidária.  

 

II. Colaboração: atuar compartilhando responsabilidades, 

respeitando as diferenças e as decisões comuns. 

 

III. Curiosidade Investigativa: ter interesse e persistência para 

aprender e reaprender sobre si, o outro e o mundo. 

 

IV. Pensamento Crítico: assumir posicionamentos 

fundamentados na reflexão e na capacidade de relacionar e 

sintetizar ideias, fatos e situações. 

 

V. Gestão da Informação: acessar, relacionar, processar e 

compartilhar informações em contextos e mídias diversas. 

 

VI. Gestão de Processos: planejar, executar e avaliar 

processos de aprendizagem, trabalho e convivência. 

 

VII. Resolução de Problemas: mobilizar-se diante de um 

problema, lançando mão de conhecimentos e estratégias 

para resolvê-lo. 

 

VIII. Comunicação: compreender e fazer-se compreender em 

situações diversas, respeitando os valores envolvidos nas 

interações. 

 

IX. Liderança: mobilizar e orientar as pessoas em direção a 

objetivos e metas compartilhados. 

 

X. Criatividade: fazer novas conexões, trazendo contribuições 

de valor para si e para a comunidade. 

Tendo essas competências como referência, é esperado que nossos 

alunos tenham mais oportunidades de aprendizado e saibam lidar 

com os desafios que enfrentarão ao longo de suas vidas. Cabe à 

escola e aos professores, em acordo com a nova Base Nacional 

Curricular e as atuais demandas sociais, propiciarem momentos 

em sala de aula, para o desenvolvimento destas. E só será possível 

fazê-lo desde que o professor se entenda como mediador dos 

diversos processos envolvidos na aprendizagem. 
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Teoria de personalidade do Big Five 

Também conhecida como Modelo dos Cinco Grandes Fatores, a 

teoria do Big Five é um modelo de compreensão da 

personalidade, criado na década de 30, quando McDougall 

sugeriu analisar a personalidade a partir de cinco fatores 

independentes. Tal estudo resultou em uma teoria que foi 

aperfeiçoada até meados dos anos 90. Nesse modelo, através 

de uma avaliação comportamental formada por questionários 

com perguntas diversificadas sobre comportamentos do 

indivíduo, é permitida a análise de aspectos da personalidade 

que, apesar de composta por diversos fatores específicos, pode 

ser convergida em cinco amplos traços: Extroversão, Simpatia, 

Conscienciosidade, Neuroticismo e Abertura para a experiência. 

Analisando as características de cada um desses cinco domínios, 

podemos interpretá-los enquanto medidores do 

desenvolvimento das competências socioemocionais também no 

contexto escolar. Pois, quando são equalizados os cinco fatores 

centrais da personalidade, os benefícios podem ser 

amplamente repercutidos em sala de aula na relação de ensino 

aprendizagem e na forma como o aluno interage com o mundo.  

Extroversão: é a facilidade para interação com outras pessoas, 

a habilidade em se sentir bem no coletivo e de dialogar. 

Podemos dizer que o aluno que apresenta esse traço tem a 

competência socioemocional da comunicação bem 

desenvolvida, sabe dialogar, se comunicar de forma efetiva e 

trabalhar em equipe. 

Simpatia: também conhecida como amabilidade. É a 

capacidade de ser empático, e ter a tendência a agir de forma 

cooperativa. Sabe demonstrar respeito pelos colegas e pelo que 

estão sentindo. 

Conscienciosidade: é a aptidão para criação de métodos para a 

resolução de problemas, é a capacidade de seguir regras e 

ordens, é a inclinação para ser organizado e responsável.  
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Neuroticismo/Estabilidade emocional: é a dificuldade com a 

gestão emocional, está ligado à ansiedade, preocupação, medo, 

raiva. O aluno que tem um forte traço de neuroticismo não tem 

desenvolvido o autocontrole e não sabe lidar com suas 

emoções, por exemplo.  

Abertura para o novo: é a disposição para lidar com novas 

experiências estéticas, culturais e intelectuais, é a inclinação 

para curiosidade e o aluno que tem esse domínio, tem 

desenvolvida a competência da curiosidade, é aquele que faz 

questionamentos, busca e traz novas referencias para a aula.  

Visto que a personalidade de cada indivíduo influencia na 

interação com o outro e pode impactar na forma como se 

realiza determinada atividade, podemos elencar este teste de 

personalidade como um importante aliado no contexto 

acadêmico. Pois, ao tomar consciência dos traços mais 

marcantes da personalidade de cada aluno, o professor tem a 

oportunidade de explorar o que há de melhor e auxiliá-lo no 

desenvolvimento do que precisa ser aprimorado, o que 

consequentemente influencia em aspectos educacionais como 

desempenho e evasão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscienciosidade 
 

Confiabilidade 
Organização 
Persistência 

Planejamento 
Pontualidade 

Responsabilidade 

Simpatia 
 

Colaboração 
Colegialidade 
Generosidade 
Honestidade 
Integridade 

Bondade Estabilidade 
emocional 

 

Lidar com estresse 
Moderação 
Resiliência 
Autoestima 

Autorregulação 
Autoconsciência 

Abertura ao novo 
 

Curiosidade 
Criatividade 

Consciência global 
Crescimento mental 

Maturidade 
Inovação 

Tolerância 

Extroversão 
 

Assertividade 
Alegria 

Comunicação 
Otimismo 
Liderança 

Vivacidade 
Sociabilidade 

BIG 

FIVE 
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Dinâmica de Grupo 
O conceito “Dinâmica de Grupo” foi criado por Kurt Lewin, que 

trouxe para a área da Psicologia e Educação muitas 

contribuições, pois sabemos que grupo é um conjunto de 

pessoas reunidas em torno de objetivos comuns. 

As atividades propostas nesse formato favorecem a participação 

e a interação no grupo. Além de estimular o relacionamento 

interpessoal, também trabalham a criatividade e o 

autoconhecimento. 

Por meio de recursos como jogos, exercícios e brincadeiras, 

favorecem simulações de situações da vida real, a fim de criar 

possibilidades para que os participantes possam desenvolver-se 

em vários aspectos necessários para a sua formação integral. 

No ambiente escolar, essa prática favorece que o professor 

conheça melhor seus alunos e ajude-os a conhecerem uns aos 

outros, reforçando a interação entre eles. 

As propostas a seguir, são sugestões para o desenvolvimento de 

competências socioemocionais e poderão ser adaptadas de 

acordo com a necessidade e realidade de cada faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Atividade: “Quem sou eu?” 
 

 

Objetivo: Autoconhecimento – levantamento dos aspectos 

positivos e aspectos que precisam ser aprimorados 

 

Desenvolvimento:  

Os alunos terão uma explanação sobre a importância do 

Autoconhecimento, e em seguida assistirão o vídeo 

Autoconhecimento e Autoestima: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAsst0YlVng 

 

Serão convidados a apresentarem as impressões sobre a aula e 

o vídeo, o que foi despertado neles, a importância da 

autoimagem e da convivência na diversidade. 

 

Antes da atividade escrita, circulará pela sala um espelho, 

para que em silêncio cada aluno possa se observar (poderá ser 

usada uma música para esse momento). 

 

Receberão um questionário “Quem sou eu?” (anexo 1) para ser 

preenchido. 

 

A partir das respostas dadas no questionário, os alunos deverão 

elaborar uma obra artística (pode ser um autorretrato, um 

desenho, uma colagem...) que possam representá-los (como ele 

se vê). 

 

Será entregue um “Cartão de Visita” em que deverão registrar 

um aspecto positivo (algo que ele e as pessoas reconhecem 

nele) e um aspecto que necessita ser aprimorado. Esse cartão 

será fixado na obra para ser exposto na sala de aula.  

 

Aqueles que sentirem-se a vontade poderão socializar no 

grande grupo como foi participar de todas essas atividades, as 

emoções ao olhar para si e para o outro, como é que se sente 

como pessoa e parte de uma unidade que é a turma da sala de 

aula.  

 

 

Recursos Didáticos (materiais) 

Questionário (anexo 1), cartão de visita, vídeo, espelho, papéis 

variados e coloridos, revistas, lápis preto, caneta, lápis de cor 

e caneta hidrocor. 

 

 

Competências Socioemocionais: autoconhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAsst0YlVng
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Atividade: “Como sou visto” 
 

 

 

Objetivo: Reconhecer as diferentes qualidades que as pessoas 

têm, assim como as próprias qualidades com a intenção de que 

esse reconhecimento possa contribuir para que as relações 

sejam mais próximas e saudáveis em sala de aula. 

 

Desenvolvimento: 

Cada aluno receberá uma placa aleatória indicada com uma 

qualidade (algumas poderão estar repetidas em função do 

número de alunos) e deverá ser fixada no peito de um dos 

colegas com um alfinete. 

 

A entrega dessa placa ocorrerá durante a música: “Dia 

Especial”, de Tiago Iorc. Todos os alunos deverão circular pela 

sala de aula, à medida que receberem a placa, deverão 

retornar para o devido lugar. 

Obs: Cada aluno só poderá receber uma placa com uma 

qualidade. 

 

Quando todos estiverem sentados, deverão escrever uma carta 

de gratidão ao colega que lhe entregou a placa. Assim que 

todos tiverem concluído a tarefa, deverão entregar a carta ao 

colega e fazer a leitura da carta recebida. 

A atividade será encerrada com um circulo feito pelos alunos e 

com um abraço coletivo.  

 

Recursos Didáticos (materiais) 

Lista das qualidades (anexo 2), placas identificadas com as 

qualidades, caneta, papel sulfite e aparelho de som. 

 

     

Competências Socioemocionais: comunicação, abertura ao 

novo, reciprocidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h00 
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Atividade: “Várias cabeças pensam melhor do que 
uma” - O Jogo dos Dilemas, de Viviane Zumpano. 
 

 

 

 

Objetivo: A intenção dessa atividade é criar um ambiente em 

sala de aula em que os alunos possam expressar suas decisões 

de maneira tranquila e consciente em relação ao que 

acreditam de forma mais assertiva.  

Resolver conflitos e tomar decisões são ações que estarão 

presentes por toda vida em maior ou menor frequência, 

complexidade e responsabilidade. É fundamental que isso 

ocorra com o respeito aos diferentes pontos de vista, com a 

análise das vantagens e desvantagens de cada possibilidade, os 

riscos envolvidos e as consequências imediatas e futuras.     

Poderão debater sobre os posicionamentos nos subgrupos, 

podendo complementar ou discordar com base em argumentos.   

 

Desenvolvimento:  

Os alunos serão distribuídos em grupos com 5 componentes (a 

formação dos grupos será de acordo com o sorteio de cores) . 

De forma aleatória, farão a escolha de 1 (uma) carta contendo 

um dilema a ser resolvido. A primeira discussão ocorrerá 

nestes subgrupos. 

 

Ao pensar no dilema, cada componente do grupo deverá 

apresentar uma solução relatando as consequências positivas e 

negativas. O próximo passo será o grupo fechar em uma ÚNICA 

solução. 

 

O plenário final será o grupo apresentar o dilema discutido e 

qual a solução acordada entre eles, e aproveitar a 

oportunidade para contar como é que foi trabalhar em grupo e 

cada um ter a sua posição, mas para a finalização da tarefa 

terem que escolher uma ÚNICA saída.  

 

 

 

Recursos Didáticos(materiais) 

Cartões coloridos para a formação dos grupos, Jogo dos 

Dilemas e formulário a ser preenchido com as solicitações para 

a realização da tarefa (anexo 3). 

 

 

 

Competências Socioemocionais: colaboração, comunicação, 

empatia, resolução de problemas 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 
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Atividade: Cultura e Espaço Maker (considerada 
como uma estratégia de ensino) 
 

 

Duração: Tempo a ser definido pelo(s) professor(es) responsável(is) 

 

Objetivo: Esta estratégia surge como uma grande aliada ao 

aprendizado, visto que faz da escola um amplo espaço para a 

experimentação e prática do conhecimento. Além de o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos, possibilita o 

desenvolvimento de competências socioemocionais em sala de aula, 

pode ser utilizada por qualquer disciplina ou de forma 

interdisciplinar. O aluno é colocado no centro do processo de 

aprendizagem e assume o papel de protagonista. 

Possibilita aos alunos a oportunidade de criarem projetos e 

exercitarem a experimentação, utilizando materiais, mecanismos e 

tecnologias distintas, eles são capazes de prototipar, errar, acertar e 

utilizar criatividade para a resolução de problemas por diferentes 

pontos de vista. 

Dessa forma, os alunos sentem-se mais motivados, com autoestima 

mais elevada, desenvolvem a capacidade de comunicação e trabalho 

em grupo. 

 

Desenvolvimento:  

As etapas a serem seguidas, dependerão do projeto a ser 

apresentado pelo(s) professor(es), das intenções com a proposta e a 

resolução de problemas apresentados. 

É importante salientar que o aluno  precisará ter clareza do que ele 

vai trabalhar nesse espaço e o que será esperado dele.   

Caberá ao professor observar os alunos e dedicar um olhar atento e 

individualizado no acompanhamento das etapas. Além de 

“personalizar” o ensino, tornando-o possível de acordo com as 

dificuldades e potencialidades do grupo de alunos, dando ênfase aos 

processos de construção coletiva, a persistência nos objetivos e a 

interação de forma colaborativa. 

É importante o professor abrir um espaço para que todos tenham a 

oportunidade de se expressar. 

Distribuir funções aos alunos ao longo das aulas de acordo com as 

habilidades que possuem, por exemplo: um aluno é o desenhista, o 

outro é o relator, o outro é o organizador dos materiais e assim por 

diante. Essa estratégia ajuda a estimular a colaboração, além de 

organizar o espaço e valorizar saberes diferentes. 

Construir as regras de utilização do Espaço Maker, junto com os 

alunos. Essa estratégia é mais significativa do que determinar como 

eles deverão se comportar. 

 Propor processos de autoavaliação, preferencialmente, no início, no 

meio e no final do projeto, para que o progresso de cada aluno possa 

ser mensurado, a partir de sua autorreflexão.  

___________________________________________________________ 

Recursos Didáticos (materiais) 

Os materiais necessários dependerão do orçamento do Colégio para a 

implantação, dos objetivos de aprendizagem e da idade dos alunos 

que participarão. 

____________________________________________________________ 
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Competências Socioemocionais: empatia, colaboração, 

comunicação, autonomia (para fazer escolhas e tomar decisões) 

Atividade: “Fazendo Poemas” para as aulas de Produção 

Textual 

Duração: 1h30 

 

Objetivo: Reconhecer os sentimentos e expressar-se sobre 

eles. 

 

Desenvolvimento:  

As figuras deverão ser distribuídas pela sala de aula (parede ou 

mural) para fácil visualização.  

 

Cada aluno deverá receber uma folha de papel e circular pela 

sala para a escolha de uma das imagens de sua preferência (o 

sentimento que mais tenha se identificado naquele dia).  

 

Quando todos tiverem feito sua escolha, deverão redigir o 

poema. O importante é que ele escreva sobre o que quiser  

relacionado a imagem. 

 

Em seguida, o facilitador solicitará que cada aluno faça a 

leitura do poema e explique aos colegas o motivo de ter 

escolhido tal imagem que serviu de inspiração para a 

elaboração de seu poema. 

 

 

 

 

Recursos Didáticos(materiais) 

Figuras diversas que despertem sentimentos (alegria, tristeza, 

raiva, nojo...), papel, lápis, borracha e apontador.  

Competências Socioemocionais: autoconhecimento e 

reconhecimento das emoções. 
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Atividade: “Apitar e Pular” – Atividade Lúdica 
para as Aulas de Educação Física 
 

 

 

 

Objetivo: A intenção dessa atividade é criar um ambiente 

entre os alunos que por meio da brincadeira possam entender a 

importância do trabalho em equipe, do respeito ao espaço e do 

cuidado com o outro.  

 

Desenvolvimento:  

Os participantes formam um círculo.  

 

O facilitador informa que, ao apitar uma vez, todos deverão 

dar um pulo à direita ao mesmo tempo; se forem dois apitos o 

pulo deverá ser para a esquerda. Deve- se enfatizar a 

necessidade de sincronismo e cuidado com o colega ao seu 

lado. 

 

Após algumas rodadas, o facilitador pede que todos fiquem 

abraçados pela cintura, o que criará maior dificuldade. 

Iniciam-se então os apitos conforme proposto acima, todos 

deverão pular de forma sincronizada e sem pisar em ninguém. 

 

Ao término, o facilitador poderá, se for o caso, abrir uma 

discussão sobre a importância do trabalho em equipe, do 

respeito ao espaço do outro, entre outros.  

 

Recursos Didáticos(materiais) 

Um apito 

 

 

Competências Socioemocionais: empatia, colaboração, 

atenção plena,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 30min 
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Atividade: “O que fazer quando....” 
 

 

 

 

Objetivo: Levantar situações para serem analisadas e 

discutidas, a fim de compreender e assimilar o sentido e a 

importância de pensar nas consequências das próprias ações 

para si e para os outros. 

Desenvolvimento: Análise de situações adversas e eleição das 

ações mais construtivas diante delas: dar exemplos cotidianos 

de situações que desequilibram nosso humor e levar os alunos a 

indicar os melhores modos de lidar com elas. 

Recursos didáticos (materiais) 

Imagens representando diversas situações que possibilitem aos 

alunos identificarem as emoções presentes em cada contexto 

apresentado. 

Sugestões:   

➢ Dois alunos querem ler o mesmo trecho do texto durante 

uma leitura coletiva. 

➢ Um colega perdeu a folha de atividades. 

➢ Dois alunos querem a mesma carteira da sala.  

➢ Um aluno esbarrou sem querer em outro que derrubou a 

garrafa de água em um terceiro colega. 

_______________________________________________________ 

Competências Socioemocionais:  autorregulação e empatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h00 
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Atividade: Jornal de Boas Notícias 
 

 

 

Objetivo: Cultivar emoções positivas e valorizar os progressos 

dos alunos, da escola, da comunidade ou da própria sociedade, 

experimentando sentimentos de felicidade. 

Desenvolvimento: A intenção é criar um jornal que trate 

apenas de boas notícias. Podem ser notícias de jornais, da 

internet, da comunidade ou da própria escola. Nele deve 

constar, única e exclusivamente, notícias boas que sejam reais 

e tragam bem estar. A atividade poderá ser proposta de forma 

individual, em duplas, trios... 

Recursos didáticos (materiais) 

Folhas sulfite de várias cores,  canetinhas, lápis de cor, cola, 

tesoura e régua. 

_______________________________________________________ 

Competências Socioemocionais: Manter relações sociais 

positivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 
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Atividade: Aprendendo a relaxar/respirar 

 

 

 

Objetivo: A respiração correta auxilia no controle da 

ansiedade, para isso ensinar os alunos a respirarem de modo 

adequado certamente será um grande passo para aprenderem a 

lidar com a impulsividade. Assim, serão estimulados a pensar 

antes de agir, treinando a autorregulação. 

Desenvolvimento:  

Exercício da Sopa (deverá ser lida pelo facilitador)  

- Imagine que vocês estão com um prato de sopa fervendo em 

suas mãos; 

- Faça o gesto de segurar com as duas mãos bem juntas esse 

prato de sopa quente; 

- Agora vocês vão sentir o cheiro da sopa, e ao perceber o 

vapor quente vão assoprar para esfriá-la. 

Obs: O movimento de esfriar a sopa simula a respiração 

adequada, que o aluno precisa aprender a ter em situações 

difíceis. Pois, ao sentir o cheiro ele inspira e ao assoprar a sopa 

ele expira. Deverá fazer esse exercício 4 (quatro) vezes 

seguidas. 

 

Recursos didáticos (materiais) 

Não há necessidade de nenhum material 

 

_________________________________________________ 

Competências Socioemocionais:  autorregulação e controle da 

impulsividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 30min 
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Atividade: “Posso, mas não devo”. 
 

 

 

Objetivo: É normal sentir-se zangado, mas não é normal bater 

em alguém quando se sente assim. Por isso, eles precisam 

aprender a controlar os impulsos.  

Explicar que podemos lidar de formas diferentes com os 

sentimentos  e aprender a direcionar de forma correta as 

nossas atitudes e comportamentos frente ao que estamos 

sentindo. 

Desenvolvimento:   

Pedir para que alguns alunos, de forma voluntária, apresentem 

situações difíceis que estejam vivenciando, ou até mesmo 

situações identificadas em sala de aula. Orientar que sigam 

alguns passos que corroborem para a resolução dos problemas, 

tais como:  

a) “Falar consigo mesmo”, questionando o que está sentindo. 

b) Descrever o problema sem culpar ninguém. 

c) Pensar em soluções seguras e respeitosas. 

d) Considerar as consequências, ou seja, o que poderia 

acontecer se... 

e) Escolher a melhor solução, fazer um planejamento para a 

aplicação. 

 

Recursos didáticos (materiais): 

Não será necessário nenhum material  

 

_______________________________________________________ 

Competências Socioemocionais:  autocontrole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h00 
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Atividade: “Eu te vejo, eu te ouço”  
 

 

 

 

Objetivo: Autoconhecimento, identificação de potencialidades 

e fragilidades. 

 

Desenvolvimento: O professor deverá organizar os alunos em 

duplas e cada um deverá entrevistar seu colega fazendo 

perguntas que levem-no à percepção de saber quem ele é, o 

que gosta, suas qualidades e quais os aspectos que pode 

melhorar. O objetivo é fazer com que a pessoa se perceba e 

faça  sua apresentação para o colega por meio de suas 

respostas. 

Após esse momento de entrevista, deverá acontecer uma breve 

apresentação para a turma. O colega apresentará aquele que 

ele entrevistou e vice-versa, indicando se houve semelhanças 

e/ou diferenças consigo mesmo e destacando um aspecto 

positivo observado no colega. 

 

A dinâmica deverá ser finalizada com a explicação do professor 

sobre a importância da escuta empática. 

 

Recursos didáticos (materiais): papel e caneta. 

_______________________________________________________ 

Competências Socioemocionais: autoconhecimento, empatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 
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Atividade: Autobiografia Desenhada 

 
 

 

 

Objetivo: Valorizar a sua história de vida. Reconhecer aspectos 

que contribuíram para seu desenvolvimento. Estreitamento dos 

laços familiares. 

Desenvolvimento: O professor deverá pedir aos alunos que 

produzam, em casa, um desenho que conte um pouco da sua 

história de vida. Para isso, eles devem consultar seus 

familiares sobre sua infância, principais pontos que os 

familiares enxergam neles, de forma que o desenho fique rico 

em detalhes e particularidades. 

 

No dia combinado para a entrega do desenho, formar uma roda 

de conversa para a apresentação dos desenhos autobiográficos 

e também pontuações sobre o que ouviram de suas famílias e 

quais características são vistas pelos familiares e também 

reconhecidas por ele mesmo. 

 

Após a roda de conversa, o professor deverá falar sobre a 

importância do autoconhecimento e sobre como pode ser 

positivo pensar sobre si em diversos momentos de suas vidas. 

 

Recursos didáticos (materiais): papel sulfite e lápis de cor 

 

_________________________________________________ 

Competências Socioemocionais: autoconhecimento, 

comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 45min 
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Atividade:  Construção do Muro das Lamentações 
 

 

 

 

Objetivo: Identificação de gatilhos (impulsividade) e descrição 

de reações internas (emoções) para minimizar possíveis 

conflitos no convívio diário. 

 

Desenvolvimento: O facilitador deverá iniciar a aula falando 

sobre como algumas emoções que sentimos surgem a partir de 

acontecimentos cotidianos.  

É importante que os alunos percebam quais são os 

acontecimentos que trazem essas emoções, para que possam 

minimizá-las e saibam geri-las da melhor forma possível. Após 

essa conversa inicial, cada aluno receberá uma quantidade de 

papel autoadesivo (post it), definida pelo facilitador, no qual 

escreverão ações e atitudes que os irritam.  

Os papéis  serão fixados em um mural, para que todos os 

alunos possam socializar com os colegas sobre essas ações e 

atitudes, de forma que possam se conhecer melhor, comparar 

seus gatilhos com os dos colegas e também para que possam 

evitar comportamentos que incomodem as pessoas com as quais 

convivem. 

 

Recursos didáticos (materiais): Mural, papéis autoadesivos, 

canetas coloridas. 

 

_______________________________________________________ 

Competências Socioemocionais: comunicação, consciência 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h00 
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Atividade: Autoestima X Vaidade 

 

  

 

Objetivo: Refletir sobre a importância da autoaceitação para o 

reconhecimento de seus valores independente de um grupo. 

 

Desenvolvimento: Com os alunos e professor sentados em 

roda, apresentar a imagem da ilustração de Banksy (anexo 4), 

usando algum dos recursos disponíveis na escola (lousa digital, 

impressão em A3, retroprojetor...). Pedir para que os alunos 

reflitam sobre a imagem por alguns minutos. 

Em seguida, entregar aos alunos uma cópia das letras das 

músicas (anexo 5), para que possam acompanhar enquanto são 

reproduzidas. Começar pela música “Mainstream” e seguir pela 

“Triste, louca ou má”. 

Após a reprodução das duas músicas, iniciar um diálogo com os 

alunos com o questionamento: Qual emoção essa imagem e 

essas músicas despertaram em vocês?  

Se por acaso os alunos não tiverem noção prévia do que são 

emoções, apontar as emoções que você sentiu naquele 

momento para encorajá-los e ajudá-los. A discussão deverá 

caminhar para a diferença que as duas músicas descrevem. 

 A primeira, nos mostra um jovem inseguro, querendo fazer 

parte de um grupo que não lhe aceita, mas, o jovem acredita 

que precisa daquilo para ser feliz e ter um sentimento de 

pertencimento. 

 A segunda, mostra-nos uma pessoa, provavelmente mais 

madura, com a segurança de que nenhum fator externo 

(pessoas ou coisas) a define. O importante é fazê-los refletir 

sobre quantas vezes os jovens preocupados com status, acabam 

se esquecendo de alimentar o que os faz bem e vivem a ideia 

de comparação, o que pode resultar em baixa autoestima, 

sentimento de tristeza e insuficiência. 

Recursos didáticos (materiais):  Imagem da ilustração de 

Banksy (disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/295478425527654439/) 

Música: Mainstream - Artista:  Molho Negro 

Música: Triste, louca ou má – Artista: Francisco El Hombre 

Lousa digital ou retroprojetor e aparelho de som. 

 

_________________________________________________ 

Competências socioemocionais:  autoconsciência e 

estabilidade emocional 

 

 

 

 

Duração: 1h30 
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Atividade: Leitura e análise do livro: “A revolta dos 
gizes de cera” de Drew Daywalt 

 
 

 

 

Objetivo: Com a leitura do livro, o aluno é levado à reflexão 

sobre como deve se comportar em relação aos seus professores 

e seus colegas, a importância de respeitar as diferenças, 

respeitar valores e desejos dos colegas e também sobre como 

se posicionar para que as pessoas ao seu redor saibam quais são 

seus anseios. 

 

Desenvolvimento: O professor deverá organizar a sala em roda 

e fazer a leitura do livro, permitindo que os alunos analisem as 

imagens.  

Após a leitura do livro, o professor deverá estimular os alunos 

a contarem quais foram suas percepções sobre a história e 

conduzir a reflexão de modo que os alunos compreendam quais 

foram os objetivos traçados a partir da leitura. 

 

Recursos didáticos (materiais): Livro “A revolta dos gizes de 

cera” Editora Salamandra 

_________________________________________________ 

Competências Socioemocionais: reconhecimento, respeito e 

aceitação às diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 
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Atividade: “Como se sente?” 
 

 

 

 

 

Objetivo: Reconhecer as emoções por meio das expressões 

faciais e adquirir/ ampliar o vocabulário emocional.  

 

Desenvolvimento:  

Os alunos terão que observar imagens de rostos que 

demonstram determinadas emoções. O professor poderá 

projetar as imagens para trabalhar de forma coletiva, 

estimulando a oralidade e a participação, por meio de 

questionamentos.  

 

Após a observação, o professor fará as seguintes indagações: 

Que emoção representa cada um dos rostos? 

Como as pessoas costumam reagir diante de cada uma dessas 

emoções? 

Que situações fazem você sentir essas emoções? 

 

Em círculo investigativo, deve-se fazer a análise do problema, 

listando com os alunos as emoções por eles identificadas e as 

possíveis situações vivenciadas. Para que os alunos possam 

assimilar o vocabulário, é importante falar sobre como nos 

sentimos em cada momento: que a surpresa surge diante de 

algo inesperado; que a tristeza às vezes nos dá vontade de 

chorar, ficar quieto ou sozinho; que a alegria nos dá prazer e 

nos faz querer dividir com o próximo; a raiva nos dá vontade 

de gritar e ,quando sentimos medo,  podemos ficar 

paralisados, sem reação, com vontade de fugir ou pedir ajuda e 

proteção.  

 

Recursos Didáticos (Materiais) 

Projetor, imagens (anexo 6) e questionário. 

Caderno, folha sulfite, lápis preto, caneta, lápis de cor e 

caneta hidrocor. 

 

 

Competências Socioemocionais: autoconhecimento e 

reconhecimento das emoções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 50min 
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Atividade: Qualidades e ações  
 

  

 

 

Objetivo: Analisar as diferentes qualidades que as pessoas 

possuem.  

 

Desenvolvimento: 

 

É muito difícil conhecer as qualidades próprias e as dos que nos 

cercam, mas podemos levar em conta os atos das pessoas e os 

nossos para nos ajudar. 

 

O facilitador  entregará uma lista (anexo 7) com várias 

qualidades e a definição delas para que os alunos possam fazer 

as associações. 

 

Os alunos deverão relacionar as qualidades com as respectivas 

ações. Após, serão questionados, sendo levados a reflexão 

sobre com quais qualidades eles se identificam mais e quais 

podem ser mais trabalhadas, a fim de melhorar o convívio com 

aqueles que os cercam. 

 

Recursos Didáticos (Materiais) 

Questionário, caderno, folha sulfite, lápis preto, caneta, lápis 

de cor e caneta hidrocor. 

 

 

Competências Socioemocionais: autoconhecimento, 

colaboração, comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 50min 
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Atividade: S O S! 
 

 

 

Objetivo: Saber o que se pode fazer para ajudar o próximo e 

quais os sentimentos que aparecem ao realizar essa ação. 

 

 

Desenvolvimento:  

 

Os alunos observarão várias imagens (anexo 8) propostas pelo 

facilitador.  

 

Após serão questionados sobre o que observaram nas imagens, 

refletindo sobre o que a pessoa sente ao ser ajudada e como a 

pessoa que ajudou deve sentir-se, quais são os pontos positivos 

de poder ajudar ao próximo. 

Em seguida, com base no quadro abaixo, os alunos escreverão 

quais pessoas costumam ajudar e em que situações as ajuda. 

Fazendo assim, com que os alunos pensem sobre suas atitudes 

diárias. 

 

Pessoas que costumo ajudar Situações em que ajudo 

Meus pais 

Meus irmãos 

Meus amigos 

Meu professor 

Meus vizinhos 

 

Arrumo meu quarto 

Acompanho meu irmão caçula 

Empresto minhas coisas 

Respeito-o 

Agradeço quando são gentis  

 

Os alunos poderão expressar oralmente ou escrever sobre como 

se sentem ao ajudar alguém e como a pessoa deve se sentir 

quando recebe essa ajuda. 

 

Recursos Didáticos (Materiais): Imagens, projetor, cópia da 

tabela, caderno, folha sulfite, lápis preto, caneta, lápis de cor 

e caneta hidrocor. 

 

Competências Socioemocionais: empatia, consciência social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 50min 
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Atividade: Quantas emoções! 
 

 

 

 

Objetivo: Reconhecer e relacionar as emoções do dia a dia. 

 

Desenvolvimento:  

 

Apresentar aos alunos o vídeo e a música. Logo após conversar 

sobre a letra da música e propor que façam uma coreografia. 

 

Emoções | Eu Amo Aprender | Músicas para crianças | PlayKids 

https://www.youtube.com/watch?v=3T6kbtmLEFg 

 

Videoclipe – Emoções (Cocoricó) 

https://www.youtube.com/watch?v=pBCUkNuCrIM 

 

Após, o facilitador irá propor um jogo da mímica, em que ele 

diz a emoção e os alunos deverão representá-la, usando gestos 

corporais e faciais.  

Exemplos: alegria, tristeza, medo, vergonha, amor, surpresa, 

arrependimento. 

 

Recursos Didáticos (Materiais): Projetor com recurso de áudio 

 

 

Competências Socioemocionais:  Desenvolvimento emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3T6kbtmLEFg
https://www.youtube.com/watch?v=pBCUkNuCrIM
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Atividade: Monstros dentro da gente 
 

 

 

 

Objetivo: Reconhecer emoções relacionando-as com 

acontecimentos do dia a dia. Identificar diferentes maneiras 

para se acalmar, regular a impulsividade e adequar as emoções 

negativas.  

 

Desenvolvimento:  

 

Propor aos alunos a leitura do relato pessoal “Monstros dentro 

da gente”. (anexo 9) 

 

O facilitador poderá escolher se fará a interpretação oral ou 

escrita, relacionando as seguintes questões: 

 Que monstros são esses relatados no texto? 

O que o menino quis dizer com “Os monstros ficam 

guardados...”? 

Qual foi o monstro ou sentimento que cresceu dentro do 

menino? 

O que provocou esse sentimento? Como o menino se livrou 

dele? 

 

Explorando a oralidade e a participação, questionar as crianças 

sobre como fazem para se acalmar e para não se irritar. 

E para finalizar, solicitar para que ilustrem como imaginam 

esse monstro.  

 

Recursos Didáticos (Materiais): Cópia do texto, caderno, lápis 

preto, caneta, lápis de cor e caneta hidrocor. 

 

 

Competências Socioemocionais: reconhecimento e 

desenvolvimento das emoções, comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 1h30 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário “Quem sou eu?” 

Nome:_________________________________________________ 

Características físicas ___________________________________ 

Características pessoais  _________________________________ 

Preferências ___________________________________________ 

Hobbies _______________________________________________ 

Um sonho _____________________________________________ 

Uma qualidade _________________________________________ 

Um defeito         ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2- Lista de qualidades: 

Afetuoso(a) 

Agradecido(a) 

Altruísta 

Amável 

Boa(m) 

Compassivo(a) 

Compreensivo(a) 

Comunicativo(a) 

Confiável 

Generoso(a) 

Justo(a) 

Nobre 

Paciente 

Pacífico(a) 

Respeitoso(a) 

Responsável 

Seguro(a) 

Auxiliador(a) 

Tolerante 

Tranquilo(a) 
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ANEXO 3 

Atividade: “Várias cabeças pensam melhor do 

que uma” 

O jogo dos dilemas 

Grupo: __________________ 

Tarefa: O grupo deverá apresentar para a sala o dilema e 

trazer a conclusão acordada entre eles. Aproveitar a 

oportunidade para contar como é que foi trabalhar no grupo 

e escolher uma ÚNICA conclusão para ser compartilhada com 

a sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

Letra das músicas: 

“Mainstream” – Molho negro  

 

Hoje vamos em uma festa muito legal 

Eu e meus amigos não temos um real 

E a gente nem precisa entrar, vamos ficar só na frente 

Dizem que essa festa vai ser bem diferente 

Vai ter gente famosa, blogueira da Capricho 
Eu vou formar meu network e dominar esse nicho 
É tudo que eu sempre quis, agora é a minha vez 
Tudo que eu queria era andar com vocês 
 
Hoje vamos em uma festa muito legal 
Eu e meus amigos não temos um real 
E a gente nem precisa entrar, vamos ficar só na frente 
Dizem que essa festa vai ser bem diferente 
 
Só entra quem tem convite, não adianta insistir 
Você não é bom o suficiente para ser mainstream 
Volta chorando pra casa, aqui não é o seu lugar 
Vai contratar uma assessoria pra gente te comprar 
 
Hoje vamos em uma festa muito legal 
Eu e meus amigos não temos um real 
E a gente nem precisa entrar, vamos ficar só na frente 
Dizem que essa festa vai ser bem diferente 
 
Hoje vamos em uma festa muito legal 
Eu e meus amigos não temos um real 

E a gente nem precisa entrar, vamos ficar só na frente 
Dizem que essa festa vai ter gente influente 
“Triste, louca ou má” – Francisco El Hombre 

 

Triste louca ou má 

Será qualificada 

Ela quem recusar 

Seguir receita tal 

A receita cultural 
Do marido, da família 
Cuida, cuida da rotina 
Só mesmo rejeita 
Bem conhecida receita 
Quem não sem dores 
Aceita que tudo deve mudar 
 
Que o homem não te define 
Sua casa não te define 
Sua carne não te define 
Você é seu próprio lar 
 
Que o homem não te define 
Sua casa não te define 
Sua carne não te define 
Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 
 
Eu não me vejo na palavra 
Fêmea: Alvo de caça 
Conformada vítima 
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Prefiro queimar o mapa 
Traçar de novo a estrada 
Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar 
 
E o homem não me define 
Minha casa não me define 
Minha carne não me define 
Eu sou meu próprio lar 
 
Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte da imagem: https://www.researchgate.net/ 
 
Expressões faciais típicas de seis emoções básicas – Gabarito:  
a) alegria, b) medo, c) surpresa, d) tristeza, e) nojo, f) raiva. 
 

 

 

https://www.researchgate.net/
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ANEXO 7 

QUALIDADES AÇÕES  

1- Paciente A- Sempre 
está disposta a 
ajudar  

2- Comunicativa B- Sabe dar 
carinho  

3- Responsável  C- Confia e 
inspira confiança  

4- Afetuosa D- Tem 
facilidade para 
se comunicar  

5- Boa E- Tem 
responsabilidades 

6- Confiável F- Sabe o que 
quer  

7- Tranquila G- Ajuda os 
demais sem 
interesse 

8- Segura H- Age sem se 
alterar 

9- Altruísta  I- Sabe esperar 

10-  Auxiliadora  J- Não causa 
danos aos demais 

 

Gabarito:  1-I, 2-D, 3-E, 4-B, 5-J, 6-C, 7-H, 8-F, 9-G, 10-A. 

 

 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

Monstros dentro da gente 
 

Assistindo ao programa “Que Monstro Te Mordeu”, da TV 
Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos 
monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, 
como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja etc. 
Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles 
aparecem e nos fazem sentir mal. 
Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento 
ruim. E, para fazer o monstro diminuir, temos que perceber 
que ele existe e pensar em coisas boas, pedir ajuda para os 
adultos, amigos, familiares e professores. 
Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha 
mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, 
a raiva cresceu, cresceu tanto, que eu respondi para ela. 
Meu irmão veio conversar comigo, e, aos poucos, a coisa ruim 
foi diminuindo. Pedi desculpas para a minha mãe e o 
sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. 
Portanto, sempre que perceber que um monstro está 
perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e 
fazer o possível para se livrar dele. 
 

João Vitor Marolla. Monstros dentro da gente. 
Folha de S. Paulo, 21mar.2015.Folhinha, p.8. 
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QUEM FEZ ? 
 

Rose Silva 

 

Nascida em Maio de 1969; uma típica taurina. 

Filha mais velha de Iracema e Antenor, 

descendente de italiano e baiano, nascida e 

domiciliada em Osasco. 

Trabalhou com atendimento clínicos por 16 anos. 

Atua na área da Educação há 26 anos, sendo 6 

anos como OE e 20 anos como Coordenadora Pedagógica do 

Fundamental II (Anos Finais). 

Adora sol e mar. Ouve MPB e Rock. Apaixonada pelo ser humano 

e pela arte. 

“Nada é para sempre... a vida é um vai e vem...” 

Psicóloga pela Universidade Braz Cubas, Pós-graduada em 

Psicologia Analítica pela FACIS, Especialista em Orientação 

Educacional e Coordenação Pedagógica. Especialista em 

Educação Socioemocional pelo IBFE. Em fase de conclusão da 

Pós-graduação A Moderna Educação: metodologias, tendências 

e foco no aluno (PUC/RS). 

 

Tayller Caroline Machado Santos 

 

Nascida em 21 de abril de 1987, no interior de 

São Paulo, Itapeva. Hoje domiciliada em Jundiaí – 

SP, cidade que me acolheu. 

A educação entrou na minha vida em 2004, quando iniciei o 

curso de Magistério (CEFAM). 

Pedagoga pela Universidade Estadual Paulista (Unesp- Itapeva, 

SP). Pós-graduada em Psicopedagogia (Faculdade Campos 

Elísios). 

Aluna de escola pública. Taurina, que ama viajar. 

Mãe da Ingrid. Professora de Ensino Fundamental I. 

Atuei em escolas públicas e privadas.  

Futebol, livros, fotos, filmes e rock and roll. 

Ser político. A Educação transforma. 

 

Ana Paula Ferreira Carvalho 

 

Nascida em 20 de outubro de 1987, em Bom  

Sucesso, Paraná. Cresci na cidade de Itatiba, 

interior de São Paulo e há 5 anos escolhi a 

cidade de Jundiaí para ser meu lar.  

Não sei dizer ao certo quando escolhi ser 

professora, pois na verdade, acredito que tenha sido escolhida 

pela profissão. Nunca me imaginei fazendo algo diferente, e a 

sala de aula é paixão que me move todos os dias.  

Formada no magistério em 2005 e em Pedagogia pela 

Universidade São Francisco no ano de 2011.  

Mãe do Léo e do Gu. 

Libriana com todas as indecisões que esse signo traz com ele.  
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Professora de Ensino Fundamental I, séries iniciais. Atualmente 

atuando na rede privada.  

 

 

Jéssika Tifani Carvalho  

 

Residente em Jundiaí desde novembro de 1989, 

quando nasceu. 

Licenciada em matemática pela Unifaccamp 

Dá aulas particulares desde o ensino médio. 

Entrou pra sala de aula em 2012 e tem certeza 

que não sai nem aposentada. 

Atua na rede pública e na particular, no ensino fundamental e 

médio. Apaixonada por livros, escritos e pela educação. 

Sagitariana dançante e gateira. Ama a música popular brasileira 

mas ainda sonha em ter uma banda de rock. 

Lê livros para seus alunos e cita músicas o tempo inteiro 

"Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a 

morte o seu direito de dizê-lo" 

 

 

Luciana Asth Oliveira 

1° de maio de 1986 

Primogênita de Néa e Wesley. Filha de 

professor, Mandona desde pequena. 

Professora de Ciências e Biologia,  

Empreendedora. Amante da natureza 

Apaixonada por Suculentas, cães e gatos. 

Ama: Viajar, fazer os outros rirem e curtir um bom e velho 

Rock and Roll! 

Ganhadora do 1º lugar do prêmio educador nota 10 pela 

prefeitura de Santana de Parnaíba em 2014. Pós-graduada em 

Práticas pedagógicas pela UFOP. 

 “Fui escolhida pelo magistério aos 17 anos e nunca mais parei 

de aprender” 

 

 

Weslay Araújo Maia 

 

Natural de Mombaça-CE, filho de nordestinos, 

mora em São Paulo deste os 4 anos. Filho mais 

velho de Maria e Antônio, irmão do Wherbson, 

tio-babão do pequeno Gabriel, papai do vira-lata 

Spike. Ama estar com os amigos e vive com 

intensidade. Prefere o campo e piscina à praia, 

ama lasanha e baião de dois. Acredita no ser humano, defensor 

dos Direitos Humanos, amante das artes em geral. 

Licenciado em Filosofia (UNIFAI), Especialista em Gestão 

Escolar (UNICID), Especialista em Educação Socioemocional 

(IBFE) e mestrando em Educação: Psicologia da Educação (PUC-

SP). Professor de Metodologias Ativas no IBFE, Consultor 

Educacional de Análise do Comportamento aplicada à Educação 

e Coordenador Pedagógico. 

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao 

tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana” 

(JUNG). 


