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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Conforme descrito no relatório de atividades entregue em junho de
2020, apesar da resilição do termo de fomento por parte do Codinorp,
algumas atividades já estavam programadas para ocorrer no ano de
2020 dentro da estratégia aprovada junto à coordenação pedagógica
dos municípios à época consorciados.
Neste sentido é que apresentamos este relatório intitulado
"complementar de encerramento", para concluir as atividades do
Instituto no âmbito do Termo de Fomento 001/2018 e formalizar a
prestação de contas conforme modus operandi formalmente adotado
junto à diretoria do Codinorp.
Certos de que a missão foi cumprida além das expectativas iniciais,
sirva esse relatório como a memória final de um projeto exitoso,
repleto de ofertas inovadoras e sintonizadas com o que há de melhor
na educação do País para que que possa servir de exemplo e
referencia positiva de um modelo de parceria nunca antes executado e
que se mostrou viável, vantajoso à sociedade e extremamente eficaz,
demonstrando que é possível construir novas rotas com planejamento,
mobilização, trabalho e inteligência emocional. Viva a educação!

Nabil Onaissi
Presidente do Instituto Lótus
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2020
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DIA / MÊS JAN FEV

Entrega dos Conjuntos Paradidáticos
Nuvem9Brasil, no formato impresso, aos 10
municípios do Codinorp Educação, conforme
NFs e canhotos

MAR

ABR

Envio das atividades Conexão com a
Família: Determinação, Gentileza e Inciativa.
E do Manual N9BR para o Codinorp

Envio das atividades Conexão com a
Família: Aceitação, Amor e Cooperação. E
do Manual N9BR para o Codinorp

Atividade Online: “Educação
Socioemocional” – Encontro I, com equipe
Nuvem9Brasil/Instituto Lótus e Secretárias
de Educação, Diretores e Coordenadores da
Rede Codinorp Educação

MAI

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES - NUVEM9BRASIL 2020
SEMESTRE 1

Envio das atividades Conexão com a
Família: Inciativa - Cultura de Paz

Atividade Online: “Educação
Socioemocional” – Encontro II, com equipe
Nuvem9Brasil e Instituto Lótus e Secretárias
de Educação, Diretores e Coordenadores da
Rede Codinorp Educação

JUN
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DIA / MÊS

JUL

Atividade Online: “Educação Socioemocional Acolhimento e Retomada”, com equipe
Nuvem9Brasil e Instituto Lótus e Secretárias de
Educação, Diretores, Coordenadores e professores
de EI e EF da Rede Codinorp Educação

Atividade Online: “Fundamento Pedagógico
Nuvem9Brasil - Acolhimento e Retomada –
Ensino Fundamenta I e II”. com equipe
Nuvem9Brasil e Instituto Lótus e Secretárias de
Educação, Diretores e Coordenadores da Rede
Codinorp Educação
Curso Online: Educação Socioemocional (20
horas) - liberação de acesso aos inscritos de EI e
EF pela Rede Codinorp Educação

Atividade Online: “Educação Socioemocional –
apresentação de atividades, livros e calendário” com
equipe Nuvem9Brasil e Instituto Lótus e Secretárias de
Educação, Diretores, Coordenadores e professores de EI e
EF da Rede Codinorp Educação

Envio das atividades Acolhimento e Retomada: Empatia,
Honestidade, Inciativa, Perseverança. Das atividades
Conexão com a Família: Empatia, Honestidade, Inciativa e
Perseverança. Dos livros Anos Iniciais: Empatia,
Honestidade, Inciativa e Perseverança. Dos livros
Ensino Fundamental: Empatia, Honestidade, Inciativa e
Perseverança. E das sinopses: Empatia, Honestidade,
Iniciativa e Perseverança

AGO

Atividade Online: Palestra “Pais treinadores de
emoções” com equipe Nuvem9Brasil e Instituto
Lótus e Secretárias de Educação, Diretores,
Coordenadores e professores de EI e EF e pais
da Rede Codinorp Educação

SET

Atividade Online: Palestra "Contribuições da
Psicopedagogia nas escolas em tempos de
pandemia e pós-pandemia” com equipe
Nuvem9Brasil e Instituto Lótus e Secretárias de
Educação, Diretores, Coordenadores e
professores de EI e EF e pais da Rede
Codinorp Educação

OUT

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES - NUVEM9BRASIL 2020
SEMESTRE 2

Atividade Online: Palestra "As histórias caminhos para a alfabetização socioemocional”
com equipe Nuvem9Brasil e Instituto Lótus e
Secretárias de Educação, Diretores,
Coordenadores e professores de EI e EF e pais da
Rede Codinorp Educação

NOV

DEZ
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NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENVIO MATERIAL FÍSICO
Livros Educação Socioemocional
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COMPROVANTES DE ENTREGA
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Observação: Por orientação dos Secretários Municipais de Educação da
Rede Codinorp Educação, em função do início da pandemia, todos os kits
foram entregues em um único local (Prado Ferreira) e cada município retirou
sua fração no decorrer dos dias seguintes.

020

RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

RELATÓRIOS DA ATIVIDADES FORMATIVAS ONLINE
NUVEM9BRASIL/CODINORP
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ATA ENCONTRO ONLINE, 18 DE MAIO DE 2020
“Educação Socioemocional I”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE
CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO LOTUS EM PARCERIA COM
A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 18 DE MAIO DE 2020, NO FORMATO ENCONTRO
ONLINE, VIA SKYPE
Participantes:
ADENILSE BUENO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO -BELA VISTA DO PARAÍSO;
GRACIELI RAMOS MARTINS BERNARDO, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU;
ADRIANA CRISTINA LOTTI DE LIMA MARTINS RAMOS, ASS. PEDAGÓGICA –
PORECATU; IVONETE DE ALBUQUERQUE GUASTALA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
– CAFEARA; JANICE GOMES, ASS. PEDAGÓGICA – BELA VISTA DO PARAÍSO;
MARIA VITORIA PORUNGABA DA ROCHA, DIRETORA, ESCOLA MUNICIPAL HELENA
KOLODY – PRADO FERREIRA; RAQUEL DE LIMA MOURA, ASS. PEDAGÓGICA –
PORECATU; VALQUÍRIA P. DE BARROS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO –
CENTENÁRIO DO SUL; ELIANE BERNADETE REGGIIANI FABRIM DOS SANTOS, ASS.
PEDAGÓGICA – CAFEARA; ANA LUCIA TOLOI - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO –
GUARACI; JULIANA DE JESUS – ASS. PEDAGÓGICA – GUARACI; NABIL MOHAMED
ONAISSI, PRESIDENTE – INSTITUTO LÓTUS, PAULO RICARDO ABUD, DIRETOR DO
PROGRAMA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – NUVEM9BRASIL; KATIA CRUZ,
GERENTE DE PROJETO.
Aos 18 dias do mês de Maio de dois mil e vinte (2020), das 11h10 às 12h35, reuniram-se,
via Skype, as Secretárias, Diretores e Coordenadores escolares da Rede Codinorp
Educação e as equipe o Instituto Lótus e Nuvem9Brasil acima relacionados, para a
atividade intitulada “Educação Socioemocional” – Encontro I. O senhor NABIL deu início
ao encontro às 11h10, falou brevemente sobre a finalização co contrato entre o Codinorp e
o Instituto Lótus, e compartilhou informações acerca da complementaridade do programa
de Educação Socioemocional em relação ao programa de Educação Científica
desenvolvidas durante o ano de 2019, em especial neste momento de pandemia, em que
precisaremos reaprender a ter e dar aulas, sem que possamos encontrar os alunos e
professores. Em seguida apresentou o senhor PAULO, responsável por realizar as
atividades de formação presenciais assim que for possível, e por criar alguns mecanismos
para que os coordenadores e professores possam dar início a algumas atividades junto
aos alunos e suas famílias. Informou ainda que o programa de Educação Socioemocional
é o vínculo final entre o Instituto Lótus e o Codinorp Educação e que, independentemente
do contrato, o Instituto estará disponível, na medida do possível, para trabalharem juntos.
O senhor PAULO iniciou dizendo esperar que em muito breve este encontro seja
pessoalmente, agradeceu ao Instituto Lótus pelo reconhecimento do trabalho e pela
parceria. Iniciou sua fala introduzindo a importância e conceituação da Educação
Socioemocional, que está presente em seis (6) dos dez (10) tópicos mais importantes da
BNCC e disse que este primeiro encontro foi sugerido para que possam iniciar e direcionar
os primeiros passos na Educação Socioemocional neste período de pandemia. Faz sobre
o histórico da elaboração do relatório “Um tesouro a descobrir – desenvolvimento das
habilidades e competências para a Educação do século XXI”, da UNESCO, lançado em
2002, do qual foram signatários mais de 190 países membros, do compromisso destes
países em transformar suas matrizes curriculares nacionais em até 15 anos, ou seja até o
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ano de 2017, sob uma nova ordem, um novo conceito de educação prescrito naquele
relatório. Fala dos países que fizeram esta transformação com rapidez, até 2010, e do
Brasil, também signatário do relatório, e que finalizou este processo em Março de 2018,
alterando sua matriz curricular, com base neste relatório, agora intitulada a Nova BNCC,
Nova Base Nacional Comum Curricular. Em seguida, passa a fundamentar por quê esta
nova Base terá de passar e passará pelo processo de Educação Socioemocional. Fala da
importância da união de famílias e escola para escolarizar e educar as crianças para a
vida e para a convivência Social. Fala sobre as diferenças entre “inteligência emocional” e
“educação socioemocional”, que o encontro de inteligências emocionais provoca um
processo socioeducativo, que não podemos ser inteligentes emocionalmente somente,
mas inteligentes socioemocionalmente. Fala sobre o processo da educação
socioemocional como um processo transversal que percorre toda a escola, todo o espaço
de ensino-aprendizagem. E que deve reverberar na família, trazendo-os para perto do
processo. Explica que a educação socioemocional tem o ferramental para prover esta
reverberação junto às famílias, pois trabalha valores virtuosos. Passa a falar sobre como
conheceram o projeto Cloud9World, e trouxeram para o Brasil o Nuvem9Brasil, adaptado à
realidade brasileira e alinhado à BNCC. Fala sobre o programa Nuvem9Brasil, sobre as
atividades em todas as disciplinas de forma transversal, desenvolvendo o valor que estiver
sendo trabalhado a cada atividade. Apresenta pelo vídeo o box com os materiais
paradidáticos dos alunos de 4º e 5º anos de Ensino Fundamental, que foram enviados aos
Municípios e explica que trabalharão 4 temas, um por mês, se tudo correr como
imaginado, de Agosto a Novembro de 2020. Os temas/valores serão Tolerância,
Determinação, Responsabilidade e Amor. Passa a apresentar a dinâmica que será
aplicada pelos educadores, com atividades voltadas ao tema do mês de maneira
transversal para que os educadores possam utilizar o quanto e quando quiserem.
Apresentou cartelas de adesivos e postais com o tema do mês que deverão ser utilizadas
pelos alunos no período em que estiverem trabalhando o tema, e que isso reverberará
junto às famílias. Apresenta também o material do professor, que será entregue e
trabalhado presencialmente. Explica que os materiais dos alunos já se encontram no
Paraná, na sede da Secretaria de Prado Ferreira, mas que, por conta da pandemia, ficou
decidido que este material será entregue somente no retorno às aulas, quando então os
professores passarão pela formação, já que este material foi construído para ser
trabalhando junto com o educador no ambiente escolar. Assim, sugeriu que as famílias
iniciem atividades em casa, através de materiais que serão ofertados com as atividades
“Conexão com a família”, disponibilizados através de envio online, por e-mail, aplicativo,
etc., para serem desenvolvidas em casa com os pais ou responsáveis com o objetivo de
diminuir o agravamento desta crise dentro de casa. Reitera que os materiais paradidáticos
do Programa Nuvem9Brasil, serão utilizados pelos 4º e 5º anos EF, mas que os materiais
de “Conexão com a Família” podem ser ofertados a todos os anos. Concluí falando da
importância da Educação Socioemocional e da possibilidade de antecipação junto ao
Codinorp Educação, a disponibilidade de atividades online para as famílias dos Municípios
já possam treinar e desenvolver essas atividades. O senhor NABIL toma a palavra e pede
que os presentes façam suas colocações e tirem dúvidas, e fala da diferença de condições
para prover materiais e aulas aos alunos entre as redes privada e pública, mas que
mediante este cenário, é importante pensar em como os alunos vão retornar às aulas do
ponto de vista emocional, e que será um desafio grande, principalmente para as escolas
públicas. Reitera a indicação de utilização dos materiais do Programa Nuvem9 somente no
retorno às aulas, mas que o envio das atividades de “Conexão com a Família” ofertados
possam ser enviados desde já para contribuir até mesmo com a participação dos pais no
processo de futura retomada das aulas. A senhora ANA LÚCIA fala sobre as condições do
Município de Guaraci e sobre a opção de enviar os materiais impressos, já que a maioria
dos seus alunos não tem acesso à internet. O senhor PAULO explica novamente que
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estão sendo ofertadas atividades extraordinárias e que serão disponibilizados online em
PDF para quem quiser imprimir. A senhora ANA LUCIA pergunta sobre os materiais do
professor do Programa Nuvem9Brasil e o senhor PAULO explica que somente enviou o
material dos alunos e que os materiais do professor serão entregues quando das
atividades presenciais, que serão trabalhadas em profundidade com os professores de 4º
e 5º anos EF. O senhor NABIL toma a palavra e pergunta sobre o cardápio de atividades.
O senhor PAULO explica que já pode disponibilizar 12 atividades e sugere o envio das
Escolas aos alunos a cada 4 dias. Em seguida, o senhor PAULO fala da amplitude do
programa Nuvem9Brasil, que não se resume a estas atividades e informa que todos os
professores farão um curso de Educação Socioemocional online, com certificação. Finaliza
dizendo que direcionamos pontos importantes e que serão disponibilizadas outras
ferramentas, como pesquisas, para mensurar o desenvolvimento e indicadores das
Secretarias de Educação. Reitera que o quê está sendo ofertado agora é um ato
extraordinário, um momento de auxilio nesta questão durante esta pandemia. Por fim, se
coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e para a realização do melhor
trabalho possível. O encontro foi finalizado às 12h35.
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PRINTS ENCONTRO ONLINE
“Educação Socioemocional I”
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ATA ENCONTRO ONLINE, 02 DE JUNHO DE 2020
“Educação Socioemocional II”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE
CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO LOTUS EM PARCERIA COM
A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 02 DE JUNHO DE 2020, NO FORMATO
ENCONTRO ONLINE, VIA SKYPE
Participantes:
IVONETE DE ALBUQUERQUE GUASTALA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO – CAFEARA;
ROSIRENE CRISTINA SILVA DE ARAÚJO, ASS. PEDAGÓGICA – CENTENÁRIO DO
SUL; VAULENE FRANCISCO DA SILVA, ASS. PEDAGÓGICA – CENTENÁRIO DO SUL;
VALQUIRIA P. DE BARROS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO – CENTENÁRIO DO SUL;
GRACIELI RAMOS MARTINS BERNARDO, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU;
ADRIANA CRISTINA LOTTI DE LIMA MARTINS RAMOS, ASS. PEDAGÓGICA –
PORECATU; JULIANA DE JESUS – ASS. PEDAGÓGICA – GUARACI; RAQUEL DE LIMA
MOURA, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU; JANICE GOMES, ASS. PEDAGÓGICA –
BELA VISTA DO PARAÍSO; MARIA VITORIA PORUNGABA DA ROCHA, DIRETORA,
ESCOLA MUNICIPAL HELENA KOLODY – PRADO FERREIRA; NABIL MOHAMED
ONAISSI, PRESIDENTE – INSTITUTO LÓTUS, ALESSANDRO AYUDARTE, DIRETOR
PEDAGÓGICO – NUVEM9BRASIL; KATIA CRUZ, GERENTE DE PROJETO.
Aos 02 dias do mês de Maio de dois mil e vinte (2020), das 10h05 às 12h05, reuniram-se,
via Slype, as Secretárias, Diretores e Coordenadores escolares da Rede Codinorp
Educação e as equipe o Instituto Lótus e Nuvem9Brasil acima relacionados, para a
atividade intitulada “Educação Socioemocional” – Encontro II (vide apresentação abaixo).
O senhor NABIL deu início ao encontro às 10h05, dá início ao encontro fazendo uma
breve avaliação do momento pelo qual todos estamos passando em função da pandemia e
do impacto emocional que este momento terá sobre todos nós por muito tempo, em
especial das crianças. Em seguida, ele apresenta o professor ALESSANDRO, DIRETOR
PEDAGÓGICO DO NUVEM9BRASIL, fala sobre sua experiência e credenciais, e diz que
ele fará uma agenda de encontros online com o grupo para trazer e discutir experiências, e
democratizar experiências, aflições e soluções encontradas para que o grupo possa
aproveitar as experiências positivas. Em seguida, passa a palavra ao professor
ALESSANDRO. O professor ALESSANDRO agradece e inicia a conversa sugerindo que
seja estabelecida uma agenda de trabalho, pois tem conhecimento de que a Educação
Socioemocional acontece como um processo, que as experiências a que tem acesso
através do Cloud9World em outros países demonstram isso. Disse ainda que o
Nuvem9Brasil e sua equipe podem desenhar um processo de estudo e de prática em
relação ao tema Educação Socioemocional com o grupo do Codinorp Educação. Em
seguida faz uma breve avaliação acerca da implementação da BNCC no ano de 2019, que
tem havido uma certa dificuldade, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas
públicas, para conseguirem equacionar a questão curricular com as competências
socioemocionais. E avalia que 2020 começou sem muitas referências em relação à BNCC,
segundo suas observações. Acima disso, a chegada da pandemia trouxe uma grande
transformação nas nossas relações sociais e emocionais. E fala sobre o desafio da volta
às aulas nas escolas que é colocado para os educadores, e sobre os principais atores
neste processo: as crianças, que são os alunos, os professores, o preparo desses
educadores, e também as famílias, sendo estes os três grandes elementos da Educação
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Socioemocional. Diz que nesta data falará sobre estes três elementos, trará alguns
aspectos sobre o impacto da Educação Socioemocional, mostrará alguns resultados que
as escolas tem produzido ao longo dos últimos anos. Em seguida compartilha tela de
apresentação para ilustrar os recortes da Educação Socioemocional sobre os quais tratará
hoje. Informa que os Estados Unidos já trabalham a Educação Socioemocional desde
2010. E que o Brasil ainda engatinha neste processo. E que o Nuvem9Brasil traz essas
referências mundiais e também da UNESCO e OCDE. A seguir, fala sobre a tela
compartilhada que traz um círculo que resume o que é Educação Socioemocional, até o
momento atual que vivemos, do fato que a educação socioemocional acontece dentro das
escolas, dentro da sala de aula, e a grande referência é termos a educação
socioemocional em sinergia com os currículos. Educação socioemocional não é uma
matéria na grade curricular, mas um processo que transita por todas as áreas do
conhecimento, onde a sala de aula é a referência, mas é um movimento contínuo, sala de
aula, escola, família, comunidade. Avalia durante a pandemia, estamos vivenciando um
momento de desconexão entre escola, sala de aula e educação, já que as crianças estão
em casa com seus familiares e responsáveis. E traz a reflexão sobre o retorno às escolas
e salas de aula e como as cinco competências estarão interagindo neste retorno. Informa
que o Nuvem9Brasil decidiu que o momento é de priorizar a educação dentro das casas,
dentro das famílias. Avaliou que é uma oportunidade excelente para o desenvolvimento da
educação socioemocional através das atividades temáticas “Conexão com a família”, e
assim fortalecer essas três relações da educação socioemocional: pais, educadores e
alunos. Disse que o momento é de fortalecer a família, os pais, dar segurança para esse
processo, para os professores, coordenadores e outros colaboradores, e as crianças com
acolhimento. Passa para a próxima tela, com o Círculo Virtuoso da Educação, e fala da
importância de fazer esse circulo girar. Na próxima tela, demostra números do impacto da
educação socioemocional, anteriores à pandemia, e traz questionamentos sobre a o quão
fundamentais serão os resultados no período pós-pandemia, fala de alguns número
especificamente, como tristeza e sensação de solidão os alunos dentro da escola, e
reitera como será importante o acolhimento, bem como a união de escola e famílias no
retorno às escolas para que estes números não aumentem. Neste sentido, a educação
socioemocional será de extrema importância para fortalecer as crianças neste retorno.
Fala a seguir dos impactos da educação socioemocional na escola: ambiente seguro de
aprendizagem, qualidade no desempenho acadêmico e melhoria do clima escolar. Em
seguida, apresenta algumas experiências e resultados muito positivos de escolas que
trabalharam com o Programa Nuvem9Brasil no ano de 2019, antes da pandemia, e que
neste período de pandemia o Nuvem9Brasil também enviou atividades temáticas
“Conexão com a família” e que receberá um retorno de uma das escolas durante a
semana. Neste sentido, fala da importância de criarmos uma agenda de trabalho para que
o grupo também possa colocar como a relação da escola e famílias está se dando e dos
resultados das atividades temáticas ofertadas. A seguir, mostra resultados de uma escola
da Grande São Paulo já neste período de pandemia, que trabalhou o tema Gentileza e, a
partir daí, uma família se mobilizou e levantou uma campanha de arrecadação de cestas
básicas para a comunidade vulnerável do entorno da escola. Este resultado representa
bem o que pode resultar quando temos a criança envolvida, a sala de aula com educação
socioemocional, a escola e a família mobilizadas e em diálogo sobre os valores da
educação socioemocional, que impactam a comunidade. Diz estar confiante que as
escolas que trabalharem a educação socioemocional neste período voltarão para a sala de
aula mais fortes, com embasamento para acolher estas crianças. Em seguida, fala das
atividades temáticas que já foram enviadas por e-mail e WhatsApp para os Municípios e
diz que montará agenda de trabalho para ouvir dos participantes suas colocações e
dúvidas, e também como estão trabalhando estas atividades e quais os resultados
alcançados. Informa que além das atividades temáticas de Conexão com a Família,
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também serão ofertados aos educadores um e-book que fala dos pais como “orientadores”
neste processo de educação socioemocional dos filhos, e o Curso Educação
Socioemocional Nuvem9Brasil (vide apresentação abaixo) online, com 6 módulos e
duração de até 20 horas, com certificação. Fala da importância de os professores
buscarem este conhecimento e trazerem para o seu dia a dia. Fala também da importância
de acervarem as atividades realizadas com os alunos. A senhora ADRIANA toma a
palavra e fala sobre como tem sido realizadas as atividades em PORECATU neste período
de pandemia. E que estão montando um acervo das atividades. Fala que a em relação ao
projeto de educação socioemocional, a partir do primeiro encontro no dia 18 de Maio,
colocaram para a equipe diretiva de todas as escolas, que tivessem muita atenção no
manual e não tivessem pressa de enviar as atividades. Fala da questão específica de
PORECATU, com relação a mais atividades além das já existentes, mas que o grupo
aceitou bem. Que optaram por envios às quintas-feiras, com retorno das escolas na
semana seguinte. Inciaram pelo tema ACEITAÇÃO. E que tiveram retorno por escrito dos
pais, que vai compartilhar com a equipe Nuvem9Brasil. E que o grupo vai participar de
todas as formações. O professor ALESSANDRO retoma a palavra e reitera que a
educação socioemocional é um processo, para o qual é necessário dar um start, e que
acabamos ansiando pela participação e envolvimento de todos, mas percebemos que nem
todos estão envolvidos, que encaram como só “mais uma coisa a fazer”, mas tem certeza
que a educação socioemocional será incorporado ao fazer a tal ponto que ao elaborar uma
atividade de qualquer matéria, ele já o fará com as características socioemocionais, e que
este é o desenho ideal da educação socioemocional. Mas para chegar até esse ideal
algumas etapas tem que ser feitas, é um processo. O trabalho é estimular e dar
publicidade aos depoimentos e materiais recebidos como retorno, para que todos venham
a se engajar neste processo. Fala também da importância do apoio da rede aos
professores que estarão na linha de frente neste retorno às escolas. E reitera a
disponibilidade do Nuvem9Brasil para colaborar este processo. Em considerações finais,
fica acordado providenciar uma agenda de trabalho, o envio dos dados para as inscrições
no Curso e também o agendamento de um novo encontro para daqui a 10 dias. O senhor
NABIL toma a palavra e fala da importância da exposição das experiências dos que já
aderiram ao projeto e que estimularão outros professores a se engajarem, e se despede.
O professor ALESSANDRO se despede e novamente se coloca à disposição do grupo
para construir este processo. O encontro foi finalizado às 12h05.
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ATA ENCONTRO ONLINE, 01 DE JULHO DE 2020
“Fundamento Pedagógico - Acolhimento e Retomada”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE
CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO LOTUS EM PARCERIA COM
A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 01 DE JULHO DE 2020, NO FORMATO ENCONTRO
ONLINE, VIA SKYPE
Participantes:
IVONETE DE ALBUQUERQUE GUASTALA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO – CAFEARA;
ROSIRENE CRISTINA SILVA DE ARAÚJO, ASS. PEDAGÓGICA – CENTENÁRIO DO
SUL; VAULENE FRANCISCO DA SILVA, ASS. PEDAGÓGICA – CENTENÁRIO DO SUL;
VALQUIRIA P. DE BARROS, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO – CENTENÁRIO DO SUL;
GRACIELI RAMOS MARTINS BERNARDO, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU;
ADRIANA CRISTINA LOTTI DE LIMA MARTINS RAMOS, ASS. PEDAGÓGICA –
PORECATU; JULIANA DE JESUS – ASS. PEDAGÓGICA – GUARACI; RAQUEL DE LIMA
MOURA, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU; JANICE GOMES, ASS. PEDAGÓGICA –
BELA VISTA DO PARAÍSO; MARIA VITORIA PORUNGABA DA ROCHA, DIRETORA,
ESCOLA MUNICIPAL HELENA KOLODY – PRADO FERREIRA; ALESSANDRO
AYUDARTE, DIRETOR PEDAGÓGICO – NUVEM9BRASIL; KATIA CRUZ, GERENTE DE
PROJETO.
Ao 01 dia do mês de Julho de dois mil e vinte (2020), das 10h00 às 11h15, reuniram-se,
via Skype, as Secretárias, Diretores e Coordenadores escolares da Rede Codinorp
Educação e as equipe o Instituto Lótus e Nuvem9Brasil acima relacionados, para a
atividade intitulada: “Fundamento Pedagógico Nuvem9Brasil - Acolhimento e Retomada”.
O professor ALESSANDRO, DIRETOR PEDAGÓGICO DO NUVEM9BRASIL, falou sobre
os questionamentos que envolvem o retorno às aulas presenciais, desde a relação com o
espaço físico da escola e os cuidados especiais com a higiene, até, e especialmente, das
relações que vivenciamos e da relação com o outro. Trouxe importante reflexão sobre
acolhimento e retomada, conceitos que deverão nortear o processo de retorno às
atividades escolares na relação com professores, crianças e suas famílias. Falou ainda
sobre a importância do desenvolvimento das competências socioemocionais, e trouxe
sugestões de atividades e projetos desenvolvidos pelo Nuvem9Brasil para este fim.
Também durante o encontro tratou das atividades “Conexão com a família”, enviadas a
todas as Secretarias de Educação nos dias 25 e 28 de Maio de 2020, para distribuição no
formato online ou impresso aos alunos de EI e EF e suas famílias, bem como sobre o
acompanhamento a ser desenvolvido pelos professores. E finalmente sobre os livros em
formato PDF a serem disponibilizados a todas as Secretarias para distribuição no formato
digital aos alunos de EI e EF. Por fim, falou sobre o Curso online de Educação
Socioemocional Nuvem9Brasil (vide apresentação abaixo): como o foco no professor e no
gestor, o curso tem a capacidade de aprimorar conhecimentos já adquiridos e também
apresentar o tema 'Educação Socioemocional' para aquelas pessoas que estão tendo
seus primeiros contatos. Com carga horária de 20 horas, o curso fortalecerá e aprimorará
a capacidade dos professores trabalharem a Educação Socioemocional. O encontro foi
finalizado às 11h15.
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ATA ENCONTRO ONLINE, 30 DE JULHO DE 2020
“Educação Socioemocional – Acolhimento e Retomada”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES ESCOLARES E PROFESSORES
DE EI E EF DA REDE CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO LOTUS
EM PARCERIA COM A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 30 DE JULHO DE 2020, NO
FORMATO PALESTRA ONLINE, VIA YOUTUBE
Aos trinta (30) dias do mês de Julho de dois mil e vinte (2020), das 10h00 às 12h08,
reuniram-se, via Youtube, as Secretárias, Diretores, Coordenadores escolares e
professores de EI e EF da Rede Codinorp Educação e a equipe do Instituto Lótus e
Nuvem9Brasil, para a palestra intitulada: “Educação Socioemocional - Acolhimento e
Retomada”. (vide apresentação abaixo) O professor ALESSANDRO, DIRETOR
PEDAGÓGICO DO NUVEM9BRASIL, deu início ao encontro com a apresentação do
Nuvem9Brasil para a toda a rede e em seguida inciou a palestra falando sobre a história
da Educação Socioemocional e sobre a relação entre as 10 referências da BNCC - Base
Nacional Comum Curricular e a Educação Socioemocional. Discorre sobre a Educação
Socioemocional como processo através do qual os alunos aprendem, dentro do currículo
escolar, a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos, atitudes e competências
necessárias ao longo da vida escolar, educando corações, inspirando mentes,
materializando projetos e contribuindo para a transformação desses alunos através da
educação. Fala sobre a experiência de tratar do processo de Educação Socioemocional
em cada disciplina e, mais do que isso, a partir do momento que as portas da escola se
abrem para a entrada dos alunos. E depois, quando retornam para suas famílias, suas
casas e suas comunidades levando e compartilhando o que aprenderam. Fala sobre os
principais atores neste processo – alunos, escolas, famílias e comunidades – e dos
resultados práticos para a vida deste aluno: a partir da sinergia com os currículos, as
práticas e políticas escolares, terá consciência social, habilidades de relacionamento e
tomada de decisão responsável, e resultará num círculo virtuoso desde a escola até as
casas, comunidades. Fala sobre o momento da pandemia e como melhorar a autogestão e
autoconhecimento neste fase tão difícil pela qual todos estão passando, em todo o
planeta. Fala sobre o impacto da Educação Socioemocional nos resultados acadêmicos,
pois as atitudes escolares, o comportamento, as atitudes, melhoram a partir daí,
contribuem com a não evasão e, finalmente, com a melhoria dos resultados. Fala também
que a Educação Socioemocional promove um ambiente seguro de aprendizagem,
qualidade do desempenho acadêmico e melhoria no clima escolar. Fala sobre os números
de casos de bullying, indisciplina e solidão que podem ser revertidos utilizando a
Educação Socioemocional. Segue falando sobre a relação da Educação Socioemocional e
as políticas públicas, no que se refere ao investimento na primeira e os resultados obtidos
na segunda. Em suma, relacionamentos promovem alicerces para a aprendizagem;
emoções afetam como aprendemos; habilidades socioemocionais podem ser ensinadas; o
impacto é positivo em performance acadêmica, saúde, relacionamento e cidadania;
habilidades socioemocionais são essenciais para novos líderes e para a prevenção em
saúde mental e social. Reforça a importância de encarar a Educação Socioemocional
como um programa e não atividades pontuais. E também das barreiras que acabamos
estabelecendo para dedicação a este tema. Apresenta alguns resultados alcançados nas
escolas nas quais o Nuvem9Brasil atua. Responde aos comentários e perguntas de
participantes. O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PORECATU, SR. VALDINEI DE
ALCANTARA DIAS e o PREFEITO DE PORECATU, SR. FABIO LUIZ ANDRADE,
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agradecem ao Nuvem9Brasil pelo compartilhamento de conhecimentos e a todos os
educadores participantes pelo trabalho neste momento de pandemia tão sério. O professor
ALESSANDRO, DIRETOR PEDAGÓGICO DO NUVEM9BRASIL, agradece pelo apoio e
se diz honrado em falar com a Rede Codinorp Educação. O professor ALESSANDRO
AYUDARTE segue respondendo aos comentários e perguntas dos participantes. Por fim
discorre sobre o atual momento das escolas com a pandemia e sobre o retorno às aulas e
as questões que isso envolve: o receio de se contaminar, o medo da morte, a solidão, a
perda de pessoas amadas, o distanciamento de amigos. Para muitas crianças e jovens
essas emoções e sentimentos são novos, muitos deles desconhecidos até então. Nada
será mais importante do que cuidar das emoções dos alunos, famílias e profissionais da
educação. O acolhimento torna-se fundamental no atual momento que vivemos e no futuro
momento de retomada das aulas nas unidades escolares. Fala sobre as atividades de
Acolhimento e Retomada e livros Nuvem9Brasil disponibilizadas para toda a rede de EI e
EF do CODINORP EDUCAÇÃO. E segue falando de quatro valores para esse momento
de acolhimento: PERSEVERANÇA, EMPATIA, INICIATIVA E HONESTIDADE. Fala da
universalidade dos valores, que devem ser iguais na Zâmbia, onde se passa a história do
livro sobre Honestidade, como no Paraná. Fala sobre sugestões de atividades: a leitura
também como caminho para a alfabetização socioemocional, que levará ao diálogo nas
rodas de conversa, o calendário socioemocional, e reforça a importância as atividades de
Conexão com a Família. E finaliza oferecendo um quadro com os 40 valores do Nuvem9 e
propõe um exercício de reflexão: como estou me sentindo hoje? E propõe a todos os
participantes refletir sobre o que lhes falta e o que têm de sobra e que podem doar. Ao
final, Alessandro abre para perguntas e colocações. ADRIANA CRISTINA LOTTI DE LIMA
MARTINS RAMOS, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU, agradece pela palestra e pela
participação de escolas e municípios do CODINORP EDUCAÇÃO. O professor
ALESSANDRO AYUDARTE informa os próximos passos para envio de novas atividades e
agendamento de novos encontros. O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE PORECATU,
SR. VALDINEI DE ALCANTARA DIAS, agradece e coloca que a Educação
Socioemocional chega ao CODINORP num tempo propício, dada a situação da pandemia.
O professor ALESSANDRO AYUDARTE agradece as colocações e passa a palavra ao
SR. NABIL ONAISSI, PRESIDENTE DO INSTITUTO LOTUS, que destaca a ótima
apresentação realizada pelo professor ALESSANDRO. Fala sobre o momento de
finalização do Termo de Fomento, mas dá uma boa notícia, que o material do
PROGRAMA NUVEM9BRASIL em formato digital será disponibilizado para a toda REDE
CODINORP EDUCAÇÃO. O SR. NABIL devolve a palavra ao PROFESSOR
ALESSANDRO que finaliza as atividades, fala sobre o CURSO DE EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL, também disponibilizado para toda a toda REDE CODINORP
EDUCAÇÃO. O PROFESSOR ALESSANDRO se despede e finaliza a atividade às 12h08.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA
“Educação Socioemocional – Acolhimento e Retomada”

Nome Completo

alegdosreis@gmail.co Alexsandra Gomes
m
Pinheiro Dos Reis

Endereço de e-mail

Escola

oliveiracostam17@gm Maria Vitória de
ail.com
oliveira costa

7/30/2020 10:48:34

andreiasega04@gmail
Andreia sega
.com

macidaped@gmail.co Maria Aparecida
7/30/2020 10:45:30
m
Barbosa de Oliveira

7/30/2020 10:42:44

Como esse momento de
pandemia está alterando nosso
olhar em relação a Educação
Socioemocional?

CMEI Maria
thereza
Professora

Professora

Está alterado no modo estarmos
identificando as nossas emoções, Acredito que seja impactos
quais os pontos negativos e
positivos, pois trás promoção na
positivos que temos , diante de
vida pessoal e coletiva.
como vemos diferentes situações.

É o desenvolvimento dos
aspectos sociais e emocionais
dos alunos dentro do currículo
escolar.

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

Se em forma
10 online por conta
da pandemia.

Formação de
professores em
Educação
Socioemocional.

Falar mais da
BNCC

Quais suas
sugestões para
o nosso
próximo
evento?

Mais livres

Muito boa, pois a fala do Como avaliar o
palestrante é clara e
aluno com aulas
compreensível.
as remotas

Excelente

Ótima

Qual sua avaliação
desta palestra?

O mundo está vivendo um de
seus momentos mais difíceis ao
ter que lidar com a pandemia do
coronavírus, que se espalhou em
velocidade rápida por todos os
países. O que temos visto é um
sentimento de pertencimento a
Desde que a inteligência
uma única humanidade e, se as
emocional passou a ser
fronteiras nacionais estão
compreendida como parte
Educação socioemocional é o
fechadas, é apenas por um
fundamental do desenvolvimento
desenvolvimento dos aspectos
protocolo de proteção à saúde
humano, sentimentos e emoções
sociais e emocionais dos alunos
das pessoas. Afinal, moramos
têm recebido a atenção de
dentro do contexto das
todos em um mesmo planeta
educadores, psicólogos e demais
instituições de ensino, incluindo
azulado.
Ótima
profissionais envolvidos nestas
uma adequação do currículo
Estamos lutando contra o tempo,
áreas. É consenso que as
escolar. Sendo assim, esse
aprendendo juntos a combater a
habilidades socioemocionais são
trabalho envolve o estímulo a
disseminação do vírus e, mais do
cruciais em todas as atividades
habilidades como: o
que nunca, nossas competências
humanas, impactando, inclusive,
autoconhecimento. a criatividade.
socioemocionais estão sendo
diretamente no futuro profissional
colocadas à prova nesse contexto
da criança em formação.
de crise. Para lidar com
insegurança, ansiedade, medo,
isolamento, mudança de rotinas e
indefinições é preciso ter empatia,
resiliência, foco, responsabilidade,
cuidado consigo e com o outro,
entre outras competências.

Ajuda no resultado acadêmico, e
melhora o aluno desenvolver auto
controle.

Fazer interações com o país
divertidas e criativas essenciais
nesse momento de crise.

desenvolvimento dos aspectos
sociais e emocionais dos alunos
dentro do contexto das
instituições de ensino.

Ela vem para ajudar nesse
momento que estamos vivendo

Quais os impactos da
Educação Socioemocional?

CMEI Vicente
Estagiária
de conti

É um processo que se faz na
É um tema amplo que veio para
prática, a gente aprende e ensina somar quando voltarmos as
dentro do currículo escolar
escolas

O que é Educação
Socioemocional?

Com a conclusão de que é
Valorização das potencialidades
fundamental o olhar humano para de cada sujeito na comunidade
o acolhimento.
escolar, otimizando as relações.

Professora

Professora

Função
(Professor
EI/EF,
Diretor,
Coordenad
or, etc.)

Educação pelo olhar para o ser
humano integral, com suas
diversidades e virtudes.

EMEF
Professor
Antonio
silviaschiess@yahoo.
7/30/2020 10:38:15
Silvia Regina Schiess
Duarte de
com.br
Almeida PMSP

7/30/2020 10:35:55

Carimbo de
data/hora

Instituição
(Escola,
Secretaria,
etc.)
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Cmei Vicente
Estagiaria
de Conti

porecatuescritorio@h Laize Gabriela
7/30/2020 10:54:50
otmail.com
Azevedo da Silva

É o processo onde os educandos
aprendem dentro do curriculo
escolar a refletir e efetivamente
aplicar conhecimentos,atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.

São positivos, saber lidar com os
sentimentos, saber gerenciar os
sentimentos é fundamental para o Muito reflexiva. Gostei
desenvolvimento humano.
mito
Criando ambientes,
relacionamentos saudáveis.

gracieli_ramos@yaho Gracieli Martins
o.com.br
Ramos Bernardo

7/30/2020 11:04:42

Esse momento impar nas nossas
vidas, está nos mostrando que é
necessário cuidar de nossos
sentimentos. Cuidar do outro, ter
empatia. Só juntos seremos mais
fortalecidos para superar esse
desafios atuais.

É a aprendizagem dentro do
currículo escolar, onde podemos
aprender a refletir e gerenciar
Secretaria
Assessora
nossos sentimentos. Aplicando
Municipal de
Pedagógica
conhecimentos, atitudes e
Educação
competências ao longo da vida
escolar e social.

valVALDINEI DE
central@hotmail.com ALCANTARA DIAS

7/30/2020 11:02:27

Excelente, de suma
importância para
assimilarmos de fato os
valores socioemocionais
e elaborarmos um
projeto dentro da escola,
coerente e
transformador.

Principalmente no que tange a
formação de uma consciência
social, na tomada de decisões
corretas e coletivas, na habilidade
de se relacionar com o outro, a
capacidade de empatia,
cooperação, honestidade,
gentileza e demais valores que
formam um indivíduo pleno para
transformar essa realidade
cultural, educacional e social.

Nesse momento, uma vez que
estamos sendo convidados
diariamente a nos reinventar,
estamos cada vez mais
"apurando" nossa capacidade de
É uma proposta de ensino que
empatia, cooperação, esperança
SECRETARIA SECRETÁRI possa oferecer um ambiente
e rompendo com velhos
seguro físico e emocional para as
DE
O DE
paradigmas. e mediante tais
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO crianças, que eduque os corações
aspectos, a educação
e inspire mentes.
socioemocional ganha muito
espaço em nosso fazer
pedagógico para essa nova
retomada e um possível
acolhimento.

Professora

Foi uma palestra muito
produtiva, com assuntos
importantíssimos, que
teremos que trabalhar
muito mais na retomada
das aulas.

ótima

Escola
branca de
neve

impacta nas mudancas de
comportamento, proporciona
melhores atitudes escolares,
melhoria dos resultados
acadêmicos, impacta na vida
social dos alunos.

Resultam em boas atitudes de
relacionamentos entre os alunos
dentro do espaço escolar no
campo emocional.

nathyevini1@hotmail. Nataly luciane de
com
Oliveira

Ter um olhar diferenciado ao
aluno,não só focado no
aprendizado,mas também como a
sua saúde mental e emocional.
Estamos vivendo um momento
muito crítico, onde estamos sendo
obrigados a praticar o
distanciamento social, desse
modo tivemos que mudar
totalmente a maneira de dar
aulas, sendo assim temps que
trabalhar muito mais a questão da
educação socioemocional, para
que os alunos entendam e
aprendam da melhor forma
possivel.

Ajudou muito pois
ajudou a entender
melhor este momento
em que todos estamos
passando. Nota 10

Não sei, depois desse período
que estamos enfrentando, não sei
Boa.
como será a nossa vida na volta
as aulas.

O intuito desse desenvolvimento é
formar indivíduos que saberão
lidar com as outras pessoas e
nota 10
com suas próprias questões da
melhor forma possível

Auxilia o professor a diminuir e
Esta fazendo que altere nossa
lidar com o sentimentos dos
alta conciencia sobre refletir os
proximos ligado a este periodo de
sentimentos e aceitando e
pandemia principalmente do
ajudando o outro a lidar com tudo
extress cotidiano dele e do aluno.

Se antes já era difícil, nesse
momento está complicado e
depois não sei como vai ser.

Está muito mais difícil atualmente,
devido as questões envolvidas
atualmente. Pois, devido a
pandemia, o trabalho a distancia
se torna mais dificultoso.

7/30/2020 10:58:28

é o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.

Ensinar por meio da prática e
Escola
danicarneiro.f@hotma Daniella Carneiro de
coordenador exemplos valores que contribuam
M.M.Honório
para uma melhor interação
il.com
Souza
a
Maestrelli
socioemocional.

Escola
Municipal
Monteiro
Lobato.
Miraselva.

silvanatremesquim@h Silvana Mara Reis
7/30/2020 10:54:08
otmail.com
Tremesquim.

7/30/2020 10:56:29

CMEI Joao
Vaz Amaral

luziane.talieri@hotmai Luziane Cristina
7/30/2020 10:53:31
l.com
Ignacio Talieri

Educação Socioemocional é o
processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
Coordenado currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
r
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.
"é o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
Professora. efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar. "

Live de
Contação de
histórias ou
evento cultural.

Aprofundar
nessa temática
tão relevante
para todos nós
trabalhadores da
educação.

A retomada para
a educação
infantil de 2 a 5
anos
(Pois serao as
idades mais
dificeis de
trabalhar quando
retornarmos)

-

Avisar com mais
antecendência, o
video foi
excelente

Não tenho
sugestão.

manter do
mesmo jeito
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crisinacio4606@gmail Cristiane dos Santos Amei João
.com
Silva Inácio
Vaz Amaral
Professora

poli_pds@hotmail.co
m

JHESSICA
POLLYANA
PARANHOS DA
SILVA MENDES
LOPES

claudiacemei45@gma Claudia dos santos
il.com
azevedo

itoemarceli@hotmail.c Marcilene Paranhos
7/30/2020 11:35:45
om
da Silva Mendes

Medo de ser contaminado, à
impossibilidade do contato físico,
uso das mascaras e o estresse
continua. Desta forma devo
procurar formas para minimizar
esta situação e aprendendo a
lidar com as minhas emoções e
compreendendo o outro.

DEIXAMOS DE LEVAR EM
CONTA O PLANEJAMENTO EM
SI E VOLTAMOS NOSSO OLHAR
PARA A QUESTÃO
HUMANITÁRIA. AO PREPARAR
AS AULAS, TEMOS QUE
PENSAR EM CADA ALUNO, NA
FAMÍLIA. UTILIZAMOS DICAS
PARA OS PAIS DENTRO DO
CONTEÚDO, ATIVIDADES QUE
ENVOLVAM A FAMÍLIA E
TRAZEMOS LUDICIDADE
DENTRO DO CONTEXTO.

Cmei
Professor
Vicente de
Conti
Professora
EI

Impacto positivo na performance
acadêmica, saúde mental,
relacionamentos e cidadania.

caráter preventivo, ser
cooperativo e aprender Lidar
com as próprias emoções, se
relacionar com os outros

CONTRIBUI PARA UM MUNDO
MAIS CORPORATIVO,
GERENCIANDO HABILIDADES
COMPORTAMENTAIS,
FACILITANDO A
PRODUTIVIDADE, O
DESEMPENHO NA QUESTÃO
DO CONHECIMENTO,
MELHORANDO OS
RESULTADOS.

Excelente palestra frente
ao cenário social e
educacional que
vivemos no momento.

excelente

EXCELENTE

Consegui perceber qual
a importância da
gentileza com si mesmo
e com o outro. O
verdadeiro líder precisa
ter liderança e não
querer apenas ser chefe.
Simplesmente fantástica
a palestra.

É fundamental para desenvolver a
inteligência emocional condição Fez com que gerenciassemos
que faz a diferença na vida do
melhor nossos sentimentos.
indivíduo na sociedade atual.

Impacto positivo na performance
acadêmica,saúde mental
,relacionamento e cidadania

Excelente palestra bem
coerente frente ao
cenário social e
educacional que
vivemos no momento.

Sendo de suma importância para
verificar nossa postura e de como
lidar com as
Com comportamento pessoal dos
Próprias emoções, os
professores, alunos e famílias,
excelente
pensamentos e o os nossos
interações sociais e éticas
comportamentos diários nas mais
diversas diferentes situações.

CMEI
Educação socioemocional é
PROFESSOR ESTAGIÁRI
Fez com que gerenciassemos
essencial para construirmos seres
VICENTE DE O
melhor nossos sentimentos.
humanos mais completos.
CONTI

Cemei
Vicente de
Conti

Aprendizado acerca de como
Escola de
lidar suas emoções, seus
Educação
sentimentos,ter uma consciência
azevedocleide10@hot CLEIDE DOS
Especial
7/30/2020 11:35:38
professsora
social , sabendo lidar com suas
mail.com
SANTOS AZEVEDO
Jorge Rudney
emoções e permitir a
Atalla Junior
aprendizagem com os outros

7/30/2020 11:30:53

7/30/2020 11:16:18

Refere-se a aquisição de
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida . Com uso das
aprendizagem as atividades
professsora
promovam transformações nos
alunos com o uso de aprender
ser solidário, trabalho equipe,
empatia, relacionamento se
colocar no lugar do outro e outros

UM CONTEXTO QUE
DESENVOLVE HABILIDADES
LIGADAS AO AUTO
CONHECIMENTO, AUTO
CMEI MARIA
luska.baiao@gmail.co LUCIANA SOUZA DA THEREZA
PROFESSO ESTIMA E CONFIANÇA,
7/30/2020 11:12:07
AMPLIANDO A
SPIRANDELL RA EI
m
COSTA
EDUCAÇÃO(CONHECIMENTO)
I
ALÉM DA SALA DE AULA ,
ENVOLVENDO AINDA MAIS A
QUESTÃO ESCOLA/FAMÍLIA.

7/30/2020 11:06:37

Despertou nossa capacidade de
A educação Socioemocional deve entender os sentimentos dos
Atitudes escolares,
outros, fortalecendo nosso
promover um ambiente seguro
comportamento, não evasão,
físico e emocional, para que haja relacionamento com o outro e
resultados acadêmicos
suas emoções e necessidades.
um melhor desenvolvimento
Aprendemos a ser mais gentil e
acadêmico.
um profissional mais profissional.

Como
oportunizar a
educação social
emocional no dia
dia escolar

Trabalho em
equipe ,

Como
oportunizar a
educação
socioemocional
no dia a dia
escolar

relação escola e
familia

CONTINUARMO
S A FALAR
SOBRE O TEMA

Gostaria que não
tivesse aquela
barra em baixo,
assim daria pra
ver melhor os
slides.
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selanderb@hotmail.co selander bertinotti
m
oliveira

7/30/2020 11:42:42

MARIA APARECIDA Cmei prof
byaexandy@hotmail.c
DOS SANTOS DA
Vicente de
om
SILVA SANTOS
Conti

7/30/2020 11:54:55

elleneronaldo13@gm ELLEN NUNES
ail.com
DOMINGOS

marceleigoncalves@h Marcelei Ferreira
otmail.com
Lina Gonçalves

7/30/2020 11:53:49

7/30/2020 11:58:29

Diretor

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

Escola
Municipal de
Professor
Cafeara
Paraná

Professor

diretor

INSTITUTO
LOTUS

nabilonaissi@gmail.co
Nabil Onaissi
m

7/30/2020 11:51:50

A educação socioemcional vem
estabelecendo vínculos antes
perdidos pela correria do
cotidiano. Nesse momento
desafiador, estamos descobrindo
a importância daquilo que
realmente tem valor ( família,
amigos, hábitos esquecidos e
agora retomados).

A educação sociemocional é
essencial para construir seres
humanos mais completos. Troca
de amor e gentileza.
Educação socioemocial significa
trabalhar e resgatar valores
morais, éticos, enfatizar a sua de
emocional, no qual formará
indivíduos mais responsáveis e
capazes de enfrentar quais
situações.

Melhorar resultados no clima
escolar e na sociedade

Que seja uma
palestra
interessante
como essa .

Dar continuidade
a esse assunto

Palestra sobre
Excelente,parabéns aos este tema, mas
voltado para os
organizadores.
docentes.

10

Comunidade social
emocionalmente preparadas a um
nível de equilíbrio emocional
Muito boa
capazes a enfrentar Desafios e
criar estratégias para solucionar
problemas individuais e coletivos.

Sim, pois começamos a ver a vida Vejo como positivo, no qual
de forma diferente, valorizando as contribuirá para uma vida mais
mínimas coisas
produtiva e feliz.

Estamos dando mais valor a
empatia.

É um apoio a Formação do
Sujeito bem como seu caráter e o
equilíbrio emocional para que
A necessidade desse apoio junto
esse consiga Vencer desafios e
a sociedade
possa se relacionar bem consigo
e em sociedade.

Acolhimento do
professor

Motivação

O mundo e as relações humanas
estão passando por tecnologia e
os avanços digitais causam
impactos, por isso temos que
Excelente
trabalhar a Educação
Socioemocional para estarmos
preparados emocionalmente para
enfrentar a nova Educação.

perfeita

ORIENTAÇÕES

Continuação
desse tema em
outra
oportunidade.

melhora resultados
academicos,ajuda alunos a
ótima!
desenvolver autocontrole,reduz os
conflitos entre os alunos.

A melhoria nas conexões sociais,
talvez seja o principal impacto,
pois quanto antes o individuo
conhece suas emoções aprende a
lidar com elas e consegue
comportar-se socialmente diante
Muito produtiva.
delas. Estimulada desde criança,
quando adulto saberá
enfrentar/lidar com os desafios
emocionais, tornando-se capazes
de gerenciar seus problemas de
forma madura.

Promover a habilidade de
precisamos reaprender a conviver
Melhora a sociedade e todas as
convivência entre as pessoas em e nos relacionarmos conosco e
suas relações
todos os seus ambientes.
com os demais

Olhar que a Educação
Socioemocional, vai nos ajudar a
continuar no retorno para
voltarmos e nos sentirmos
seguros para continuar uma
educação de qualidades

Educadores de todas as áreas
estão experimentando novas
É o desenvolvimento dos
possibilidades de ensinar , e isso
aspectos sociais e emocionais
é um grande avanço para um dos
dos alunos dentro do contexto das
setores mais resistentes a
instituições de ensino.
mudança e a adoação de novas
tecnologias.

Educação Socioemocional é o
processo através do qual os
Secretaria de Coordenado alunos aprendem, dentro do
carolinagiovana@uol. Carolina Giovana de
currículo escolar, a refletir e
Educação
ra da Ed.
7/30/2020 11:44:25
com.br
Souza Andrade
efetivamente aplicar
Porecatu
Especial
conhecimentos, atitudes e
competências.

PROFESSO
CMEI PROF
R DE
VICENTE DE
EDUCAÇÃO
CONTI
INFANTIL

Professora

Cmei João
Vaz Amaral

GABRIELA
mk.gabriela@hotmail.
SANTANA RIBEIRO
com
DE ORLANDO

7/30/2020 11:38:50

Processo de adequação da
prática/currículo escolar ao
conhecimento/ensino das
emoções, tendo como objetivo o
desenvolvimento do quociente
emocional (QE) para que se
alcance a formação integral da
criança em um ambiente
humanizador.
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Esc.mun.Anib
Professora
al Khury Neto

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

mairimsaid@gmail.co Miriam Dias Batista
m
Silva

lubueno001@gmail.co Luciene de Moraes
m
Bueno

tnardotto@hotmail.co Tatiane da Silva
m
Pereira Nardotto

7/30/2020 12:00:01

7/30/2020 12:02:57

7/30/2020 12:03:38

Professor
educação
infantil

Escola
Municipal
Professora
Aníbal Khury estagiária
Neto

mairimsaid@gmail.co Miriam Dias Batista
m
Silva

7/30/2020 11:59:22

Excelente.

Excelente.

Está proporcionando uma visão
ampla da importância do
relacionamento e da troca.

Melhorar os resultados
acadêmicos relacionados a
evasão, comportamento.

Muito boa

Precisamos estar conectados com
Comportamento, atitudes
a família,interagindo, nos unir..(
escolares ,resultados acadêmicos 100, perfeita..
conexão família, escola,
, não evasão
comunidade escolar).

Visa promover :
1. Ambiente seguro.
2. Qualidade no desempenho
acadêmico.
3. Melhoria do clima escolar.

Podemos entender como a
educação não pode ser separada
do aprendizado sociemocional,
afinal a escola está inserida na
sociedade e tem impacto nesta.
Que façamos a diferença
trazendo conexão entre pessoas
da família e escola, e vice-versa.

Visa desenvolver os 4 pilares da
educação.
1. Aprender a conhecer.
2. Aprender a conviver.
3. Aprender a ser.
4. Aprender a fazer.

Escola
Municipal
Professora
Aníbal Khury estagiária
Neto

Condição que faz a diferença na
vida do indivíduo na sociedade
atual,estabelecendo vínculos,
laços e empatia.
Ela é um processo que se
estabelece entre todos os
envolvidos, aprendendo e
ensinando.

Visa promover :
1. Ambiente seguro.
2. Qualidade no desempenho
acadêmico.
3. Melhoria do clima escolar.

Podemos entender como a
educação não pode ser separada
do aprendizado sociemocional,
afinal a escola está inserida na
sociedade e tem impacto nesta.
Que façamos a diferença
trazendo conexão entre pessoas
da família e escola, e vice-versa.

noeli lopes

Visa desenvolver os 4 pilares da
educação.
1. Aprender a conhecer.
2. Aprender a conviver.
3. Aprender a ser.
4. Aprender a fazer.

nnlopes@outlook.com

7/30/2020 11:58:43

TRABALHAR A EMPATIA,É O
GERENCIAMENTO DAS
ESCOLA
EMOÇÕES. PARA QUE
MUNICIPAL
PROFESSO
SEJAMOS MAIS
MAESTRO
RA
DESAFIADORES, LÍDERES,
HONORIO
TRABALHAR E ENTENDER AS
MAESTRELLI
ADVERSIDADES.

Os pilares da
educação

Mais palestras
como a de hj.

Sugiro maior
dinamismo junto
a
questionamentos
do chat...tirar
dúvidas.

Sugiro maior
dinamismo junto
a
questionamentos
do chat...tirar
dúvidas.

A PALESTRA ME
LEVOU A REFLETIR
SOBRE O MEU PAPEL,
ANTES DA PANDEMIA
JÁ FAZIA ESSE
TRABALHO COM MEUS
ALUNOS, SÓ QUE O
ESSA PANDEMIA NOS PROPÔS
TEMPO ERA MUITO
TER UM OLHAR A MAIS PELO
RESTRITO. E COM A
OUTRO, PERCEBER AS
PANDEMIA ESSE
DIFICULDADES DAS FAMÍLIAS,
TRABALHO
ESTAR MAIS JUNTOS, MESMO
REDOBROU E EXISTE
DISTANTES. O TEMPO DEIXOU
O TEMPO.
AS EMOÇÕES ABERTAS. SÃO
ME FEZ PENSAR QUE
VÁRIAS EMOÇÕES QUE
A PANDEMIA FEZ AS
FORAM APRESENTADAS AOS
PROPOR SEGURANÇA NAS
PESSOAS TEREM UMA
ALUNOS JUNTO COM O
AÇÕES, ADQUIRIR A
VISÃO MAIS HUMANA.
MATERIAL E AS CONVERSAS
PERSEVERANÇA. MELHORAR A
NO MOMENTO
O AMBIENTE ESTÁ
ATRAVÉS DOS RECURSOS
QUALIDADE DE VIDA NA
NÃO TENHO
MAIS LIMPO. AS
TECNOLÓGICOS. O OLHAR É
EDUCAÇÃO E NA VIDA EM
PESSOAS ESTÃO
VOLTADO PARA A
GERAL.
TRABALHANDO AS
HUMANIZAÇÃO, PORQUE
SUAS EMOÇÕES E OS
VIMOS COM ESSE MOMENTO
ALUNOS AOS POUCOS
MUITOS PROBLEMAS. A
ADQUIRINDO UM
FAMÍLIA NÃO TINHA UM TEMPO
AMBIENTE MAIS
DIÁRIO PARA COM SEUS
SADIO. SÓ QUE
FILHOS. AS DIFICULDADES NA
CONSIDERO QUE
TECNOLOGIA NÃO SÓ PARA OS
TEMOS TRABALHAR
ALUNOS MAS PARA OS PAIS E
MAIS ESSAS
PARA NOS PROFESSORES.
EMOÇÕES DE
HONESTIDADE,
COOPERAÇÃO,
GENTILEZA,
PERSEVERANÇA,
ENTRE OUTRAS.
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Professora

Professora

Professora

CMEI Prof.
Vicente de
Conti

CEMEI
Profesor
Vicente de
Conti

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

ivanilde_recar@hotma Ivanilde dos Reis
il.com
Carvalho

7/30/2020 12:08:05

dalila_penteado@hot Dalila Penteado de
7/30/2020 12:10:11
mail.com
Oliveira

garciaregina659@gm Aparecida Regina
7/30/2020 12:10:22
ail.com
Garcia

Professor
educação
infantil

Professora

Diretora

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

Escola
municipal
Tiradentes

Cmei
Professor
João Vaz
Amaral

ilspereira285@gmail.c
Ilda da Silva Pereira
om

APARE9@HOTMAIL. Aparecida cordeiro
7/30/2020 12:15:00
COM
de jesus carvalho

sol.otaviano@hotmail. Solange Otaviano
com
Monte Almondes

7/30/2020 12:13:41

7/30/2020 12:15:09

Professor

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

franzinhagobetti@gm Francielle Tavian
ail.com
Gobetti França

7/30/2020 12:13:07

aline.fabrin@hotmail.c
CMEI casinha EI
7/30/2020 12:12:10
Aline da Silva Fabrin
om
feliz
Educadora

Escola
Municipal
Estagiária
Aníbal Khury
Neto

julianareis635@gmail. Juliana dos Reis
com
Silva

7/30/2020 12:05:14

Onde se percebe a importância
do emocional, ambos são
importantes.

1. Ambiente seguro
2. Qualidade no desempenho
acadêmico
3. Melhoria do clima escolar

Impactos: emoção, gentileza,
alegria,simpatia.

A educação socioemocional trás
todas as áreas do conhecimento. Temos que aprender e ensinar a
Principalmente a honestidade,
educação, se doar. Ter força e fé
empatia, perseverança e
que tudo dá certo.
iniciativa.

Agir de forma a melhorar os
resultados acadêmicos, evasão
escolar, atitudes escolares,
comportamentos. Melhorar a
saúde emocional, positividade,
coletivo, pensar no outro.

Excelente

Cuidar de nós,
equipe, para
cuidarmos
melhor de
nossos
professores e
alunos
Precisamos cuidar um do outro
para nos sustentar, promover
integração aluno, escola e família/
comunidade. Promover o melhor
de nós para uma sociedade mais
valorosa.

A importância de cuidar de cada
um de nós, fortalecer
alicerces,olhar com cuidado as
questões emocionais,
valores,empatia, respeito as
diversidades, colaboração, no
nosso dia a dia, nas escolas, na
família e na comunidade.

Valores na
prática diária da
sala de aula.

Trabalhar
relações
humanas e
sobre a Bncc.

Responsabilidad
e dos pais sobre
esta pandemia e
ensino na
educação

Lei de diretrizes
e bases da
BNCC.

Empatia entre
ESCOLA,
ALUNO e
PROFESSORES
!

Empatia

Mais palestras ..

Continuação da
palestra com
sugestões de
mais atividades

Ela pode ajudar nas evasões, nas
Muito boa
mudanças de comportamentos.

Excelente

Ótima

Nota 10

Ótima

Ótima

100

A educação socioemocional tem
E um momento muito delicado
muitos impactos não educação
Na minha opinião e um olhar mais onde o amor e a cooperação tem
pois traz harmonia e o amor para Ótima palestra
que estar presente em nossas
humano para os nossos alunos
crianças que muitas vezes não
vidas.
tem .

É um relacionamento envolvendo Nos faz refletir no profundo
todos numa troca de
conhecimento dos sentimentos
conhecimento com valores.
relacionados a aprendizagem.

É o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
Nesse momento de pandemia
currículo escolar a refletir e aplicar essa Educação Sócio Emocional
conhecimentos, atitudes e
veio para somar com um
Atitudes Escolares,
competências ao longo da vida
aprendizado diferente para ajudar comportamento, não evasão e
escolar, educando os corações,
a gente nesse momento tão
resultados acadêmicos
inspirando mentes e contribuindo difícil.É um aprendizado que
para a transformação desses
levaremos para a vida.
alunos através da educação.

Comportamento,atitudes
escolares,não evasão e
resultados acadêmicos.

Ajuda a desenvolver auto
Através do maior vínculo com a
controle, melhora as relações
família, diálogos mesmo sendo onescola e comunidade e ajuda a
line.
diminuir conflitos!

Cuidando de mim por mim e pelo
outro,querer o bem do outro, a
Respeito, dignidade, igualdade,
solidariedade, acolhimento a
empatia, etc.
angustia do outro.

Nossa ideia é inspirar e apoiar
educadores e famílias para
interações divertidas e criativas
durante o período de isolamento e
apresentar estratégias de
planejamento aos profissionais
que estarão na linha de frente no
retorno às aulas presenciais.

É aprender a conhecer;aprender a
Buscando qualidade no
conviver;aprender a ser e
desempenho acadêmico.
aprender a fazer.

O trabalho com as afetividades
dia aluno

Educação Socioemocional é o
processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
aplicar conhecimentos.
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Estagiaria
(Educação
Fisica)

Cemei Joao
Vaz do
Amaral

É o processo pelo qual os alunos
aprendem, dentro do curriculo
Escola
Municipal
Coordenado escolar, a refletir e efetivamente
aplicar conhecimentos, atitudes e
Anibal Khury ra
competencias necessarias ao
Neto
longo da vida escolar.

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

CMEI Vicente
estagiaria
de Cont

anatavaressr@gmail.c Ana Maria Tavares
om
da Camara Vieira

rosisilva02@hotmail.c
Rosenilda da Sllva
om

garciaregina659@gm Aparecida Regina
ail.com
Garcia

sil2006porecatu@gma Silvana Pacheco
il.com
Pereira

7/30/2020 12:17:53

7/30/2020 12:22:04

7/30/2020 12:22:48

7/30/2020 12:23:43

É o processo através do qual os
alunos aprendem dentro do
currículo escolar ,a refletir e
aplicar conhecimentos, atitudes
necessárias ao longo da vida
escolar.

É o processo através do qual os
alunos aprendem,dentro do
currículo escolar.

Estagiaria
(Educação
Fisica)

Cemei Joao
Vaz do
Amaral

Professora

Aprofundar mais
neste tema

Comportamento;atitudes
escolares;não evasão e
resultados acadêmicos.

Nota 10

Aquis e fortalecimento de valores
humano essenciais, Honestidade, Excelente, muito
Cooperacao, Perseveranca e
gratificante.
Gentileza.

Os impactos são todos positivos
pois desde cedo as crianças
aprendem a lidar com seus
desafios diários pois, ao
nesse momento que estamos
desenvolver as competências elas
passando nos mostra que
nota 10 muito bem
devemos refletir sobre nossa vida, tornam capazes de compreender
explicativa
suas relações interpessoal e
nossas atitudes e ter paciência
social, enxergando os desafios e
para passar tudo isso
conflitos com outros olhos e
agindo dentro de suas
possibilidades.

Devido ao distanciamento social,
foi possivel perceber muitos
detalhes que passavam
despercebidos na rotina do dia
dia... Esta sendo possivel refletir
sobre nossas falhas e nossas
angustias. Se colocar no lugar do
outro.
Está sendo um momento de
mudanças,aonde nós professores
estamos buscando qualidades e
melhorias no desempenho
acadêmicos online.

começar a
palestra mais
cedo ou fazer a
noite

Lei de diretrizes
e bases da
BNCC.

Orientacao a
equipe gestora
com relacao as
dificuldades de
lidar com
professores e
pais.

Estou aprendo
muito, então
confio nos
envolvidos que o
prepararem será
de grande
conhecimento
para mim.

Ótima

Se pudesse , indicaria
ter 1 por semana, me
ajudou como professora,
É o processo que através da
A restrição do contato proximo,
mãe , esposa ,filha ... ser
grade curricular , permite o aluno
aquele abraço, aquele carinho
humano .
a desenvolver , e aplicar
São primordiais, pois o
transmitido através do toque mas
conhecimentos, atitudes e
aconchego de um calor humano a Transmitir, amor é
mãos pode estar sendo de grande
receber amor.
competências ao longo da vida.
criança na escola será levada
falta para as crianças, mas
Trabalhar com amor,
Neste processo trabalhasse com
para dentro de casa, para o
também nos traz esperança de
para o amor sempre ,
projetos a empatia, solidariedade,
cotidiano com os amigos,
nós ajudar a melhorar a relação
são sementes plantas
gentileza etc.
realizando assim uma relação
com o próximo, dando assim
para serem colhidos em
Dando assim uma esperança para
social de empatia ao próximo.
mais atenção e valor nas
uma sociedade mais
que o aluno possa se tornar um
pessoas.
afetiva, mais
futuro ser humano adulto melhor.
responsável, mais
humana.

São muitos na vida do cidadão,
abrirá novo horizonte.

Estou aprendo
muito, então
confio nos
envolvidos que o
prepararem será
de grande
conhecimento
para mim.

Temos que estar com um olhar
diferente para preparar nossos
alunos para um futuro melhor.

Se pudesse , indicaria
ter 1 por semana, me
ajudou como professora,
É o processo que através da
A restrição do contato proximo,
mãe , esposa ,filha ... ser
grade curricular , permite o aluno
aquele abraço, aquele carinho
humano .
a desenvolver , e aplicar
São primordiais, pois o
transmitido através do toque mas
conhecimentos, atitudes e
aconchego de um calor humano a Transmitir, amor é
mãos pode estar sendo de grande
receber amor.
competências ao longo da vida.
criança na escola será levada
falta para as crianças, mas
Trabalhar com amor,
Neste processo trabalhasse com
para dentro de casa, para o
também nos traz esperança de
para o amor sempre ,
projetos a empatia, solidariedade,
cotidiano com os amigos,
nós ajudar a melhorar a relação
são sementes plantas
gentileza etc.
realizando assim uma relação
com o próximo, dando assim
para serem colhidos em
Dando assim uma esperança para
social de empatia ao próximo.
mais atenção e valor nas
uma sociedade mais
que o aluno possa se tornar um
pessoas.
afetiva, mais
futuro ser humano adulto melhor.
responsável, mais
humana.

Trabalhar os valores com a
criança.

anatavaressr@gmail.c Ana Maria Tavares
om
da Camara Vieira

Professora
EF

7/30/2020 12:17:18

Escola
Municipal
celia.maria.5000@hot Maria Celia Santana
Honório
7/30/2020 12:16:18
mail.com
dos Santos
Maestro
Maetreĺi
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Estagiária

professora

Professora

CMEI Maria
Tereza
spirandelly

Escola
Municipal
Anibal Cury
Neto

Escola
Municipal
Maestro
Honorio
Maestrelli

isadorabarros1234567
Isadora barros
@gmail.com

mariarutzatz2011@ho
MÁRIA RUTZATZ
tmail.com

taniabrussolo@outloo TâniaRegina
k.com
Brussolo Santos

7/30/2020 12:36:29

7/30/2020 12:38:06

PROFESSO
É trabalhar valores
RE

Escola
Municipal
Maestro
Honório
Maestrelli

mauriceiamascaro@g Mauriceia Antonia
7/30/2020 12:29:31
mail.com
Mascaro

7/30/2020 12:34:06

Professora

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

leda.arcanjo@hotmail. Rosileida Arcanjo
com
Silva

7/30/2020 12:24:14

Educar corações e inspirar
mentes!fortalecer valores e
praticar.

Valorizando aquilo q realmente
tem sentido na nossa vida
!valorização humana.

Fortalecimento de valores
humanos essenciais.

Acredito que o fato das pessoas
se sentirem preservadas ou
protegidas não exime que elas se
preocupem com aquelas pessoas
em condições mais vulneráveis
que sofrem os efeitos da
pandemia”.Agir pessoal e
Impacta no bem-estar social e
coletivamente com autonomia,
emocional das pessoas.
responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação,
tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e
solidários”.

É o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar. Por
intermédio das atividades
propostas, busca-se educar os
corações e inspirar mentes,
materializando projetos que
contribuam para as
transformações destes alunos .

a capacidade que cada um tem
de lidar com suas próprias
emoções, desenvolver
autoconhecimento, relacionar-se
com o outro, ser capaz de
colaborar, mediar conflitos e
solucionar problemas.

Respeito, amor ao próximo,
perseverança,
honestidade,amor...

Siim

De estarmos mais juntos e ao
mesmo tempo separados dos
nossos alunos

A necessidade de trabalhar nosso
Formação de uma sociedade
emocional ficou evidente dentro
mais justa e emocionalmente
deste contexto de Pandemia, tudo
equilibrada.
veio a tona de forma inesperada.

Não sei.

Ações didáticas
p incorporar o
ensino socio
emocional.

Muito boa ! Nos faz
refletir p lidarmos de
forma eficaz e ética com
as tarefas e desafios
diários. Ver a essência
da vida !

Educação

Que seja num
periodo maior.
Periodo manha e
tarde

Promover uma
"ouvidoria" onde
os educadores
possam
expressar suas
angústias e
necessidades
emocionais.

Outras palestras
referente a esta.

Ótima

Excelente!

Excelente

Ótima.

Melhorar os resultados, os
comportamentos, para não haver
evasão eaoclar, melhorando as
Ótima
atitudes escolares para assim
obter um bom resultado
acadêmico.

é o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.

É um trabalho que envolve
emoções e formação de valores.

Cmei Vicente
Professora
de Conti

emignaca@hotmail.co Eliana Mignaca
m
Zanon

7/30/2020 12:23:44

Aprender a conhecer, Aprender a
conviver, Aprender a ser"
Aprender a fazer. É um processo
onde a gente ensina e aprende
Aprender com o outro, praticar a
dentro do Curriculum escolar,
empatia.
tratar a empatia, honestidade,
perceverança e iniciativa dentro
da escola, família e comunidade.
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Professora

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

Desenvolvimento dos aspectos
sociais e emocionais dos alunos
dentro contexto das instituições
de ensino.

Estamos lutando contra o tempo
aprendendo juntos a lidar com a
insegurança, ansiedade, medo,
isolamento, mudanças de rotina e
indefinicoes e preciso ter empatia
foco,responsabilidade cuidado
com sigo e com outro.

Cmei Vicente
Estagiária
de Conti

É o processo, ao qual, os alunos
CMEI
aprendem, dentro da escola, a
CASINHA
PROFESSO refletir e efetivamente aplicar
FELIZ
conhecimentos, atitudes e
RA
LUPIONÓPO
competências necessárias ao
LIS
longo da sua vida escolar.

pralinesantos67@gma Aline Ferreira da
7/30/2020 12:43:00
il.com
Silva

verynhafelix@hotmail.
7/30/2020 12:43:10
VERA LUCIA FELIX
com

A educação Socioemocional
estabelece vínculos, laços e
empatia que gerenciam nossos
sentimentos na sociedade atual.

O intuito desse desenvolvimento é
formar indivíduos que saberão
Foi maravilhosa, de
lidar com as outras pessoas e
grande aprendizado.
com suas próprias questões da
melhor forma possível.

Um olhar de como repensar o
recomeço

Com a pandemia a vida de todos
foram afetadas, principalmente na
área da educação, o medo do
retorno, da contaminação. Dessa
forma, olhamos a necessidade de
ao retornarmos, nos apropriamos
da Educação Sócioemocional.

Eu achei excelente essa
palestra, pois veio de
encontro ao que
estamos precisando,
cuidar do nosso
emocional e praticar
valores.

Otima

Proporcionar melhores resultados
acadêmicos dentro do ambiente
escolar , trazendo um ambiente
Maravilhosa aprendi
seguro de aprendizagem e
muito .
qualidade no desempenho
acadêmico.

Acredito que a Educação
Socioemocional tem causado
grande impacto aos nossos
alunos e família, melhorando o
relacionamento, o cooperativismo,
fazendo com que os alunos
tenham mais responsabilidade e
perseverança e tornando-se uma
pessoa melhor.

Desenvolver habilidades
socioemocionais para viver em
sociedade construindo relações
mais saudáveis a aprender, a
conhecer,a ser a conviver e
trabalhar.

Trazer
palestrantes que
abordam o
mesmo tema.

Uma palestra de
enfrentado as
dificuldades na
sociedade em
que se vive.

Gostaria muito
de uma palestra
com Mario
Sergio Cortella.
Admiro muito
essa pessoal,
sua inteligência
e conhecimento.

Estava otimo q
continue assim
parabéns a
todos os
envolvidos.

Dar continuidade
ao assunto
abordado

Processo contínuo que articula
produção de competências e
Está alterando o comportamento
habilidades.Uma metodologia que
e administração das próprias
proporciona o desenvolvimento
emoções
saudável e harmônico do aluno
dentro do espaço acadêmico.

Solidariedade,amizade,
Excelente
responsabilidade, organização,etc

Prossegui com
mais
aprofundamento
nesse tema.

Nesse momento de pandemia,
nos faz pensar como está nossas
crianças em casa? Como estão
Como vimos na live Educação
Socioemocional, é o processo que sendo tratadas? Vimos que não
basta ensinar os conteúdos de
levam os alunos a aprender a
Professora
refletir sobre a prática de valores livros temos que trabalhar
e
dentro e fora da escola. Aprender principalmente o emocional dessa
coordenador
e praticar esses valores tais como criança, que muitas vezes
a/ EF
encontram na escola carinho e
empatia, honestidade,
cooperação, etc. e assim tornar- atenção. Nossas famílias
precisam fazer seu papel e dar
se uma ser humano melhor.
carinho, atenção e amor aos seus
filhos

Serviço
gerais

Aníbal Khury
Professora
Neto

Escola
Municipal
Tiradentes

Escola
Municipal
Aníbal Khury
Neto - Ensino
visguimaraes01@gma Vilma Ismeralda Silva Fundamental.
7/30/2020 12:42:46
Secretaria
il.com
Guimarães
Municipal de
Educação Porecatu/Par
aná

claudinei.simiona@ou Elaine Cristina
7/30/2020 12:41:00
tlook.com
Barbosa Simionato

neivasilva152@gmail. Neiva Ferreira da
com
Silva

7/30/2020 12:39:29

Meire Héllen Faria

meire_hellen07@hot
mail.com

7/30/2020 12:39:18

Os impactos acontecem numa
correlação entre comportamentoatitudes escolares-não evasãoCom a pandemia se faz
resultados acadêmicos. Portanto,
É um processo indispensável para necessário mudarmos nosso olhar
se faz necessário trabalhar a
na questão de mergulhar no
desenvolver e refletir a
Educação Socioemocional na
afetividade, passando por toda as interior de si, e buscarmos
escola, não somente com
trabalhar mais sobre crenças e
áreas do conhecimento,
disciplinas acadêmicas, mas sim
valores, pois as emoções afetam
trabalhando com as práticas
para melhorar o comportamento e
como aprendemos, os
escolares para enfim chegar a
Ótima.
proporcionar melhorias nas
relacionamentos promovem os
família e obter resultados
atitudes escolares, no clima de
positivos na formação do cidadão alicerces para a aprendizagem e
relacionamento, evitando assim a
cooperativo, inspirando mentes, precisam ser fortalecidos
evasão e desenvolvendo assim
enquanto profissional/pessoa,
com atitudes e competências
um melhor desempenho
necessárias ao longo de sua vida. quanto para com as
acadêmico e dos resultados
crianças/alunos.
escolares que se espera,
promovendo assim um ser mais
humano.
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Escola
Municipal
Professor
Tiradentes Porecatu PR

ivonefabianovrech@h
IVONE FABIANO
otmail.com

pedrozo.pe@hotmail.c Maria Aparecida
om
Medeiros Pedrozo

7/30/2020 12:46:44

7/30/2020 12:47:03

silvana.vergilio10@g
mail.com

Escola(cmei) Professora

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli
Diretor

Melhor aprendizagem, um bom
relacionamento familiar,
compreensão das próprias
emoções e mais empatia com a
humanidade..
Ótima

Educação que integra a emoção
na vida, no seu eu, nos seus
relacionamentos, nas
interações...leva em conta o ser
como um todo em seu estar
constante.

É um processo onde se faz na
prática, onde a gente aprende e
ensina

A Educação Socioemocional é o
processo de adquirir e
desenvolver habilidades
necessárias para entender e
gerenciar emoções,de
relacionamento interpessoal e de
atitudes de cuidado com o outro.

Atitudes escolares,
comportamento, não evasão e
resultados acadêmicos.

Esse momento está nos
permitindo mergulhar em nossas Proporciona melhores atitudes
emoções ,a avaliar aquilo que
acadêmicas,comportamentos e
realmente é importante: nossas
relações saudáveis.
crenças e valores.

Nesse momento é primordial se
doar e principalmente pensar no
próximo e se colocar no lugar do
outro.

Excelente.Conteúdo
relevante e explanação
clara e objetiva.

Excelente

O impacto é direto no
desempenho acadêmico dos
Professores e alunos terão que
alunos...o autocontrole o
desenvolver resiliência e
crescimento, redução de conflitos Excelente
capacidade de inovação, para se
e qualidade de vida e saúde
adaptar ao novo cenário.
mental de todos do ambiente
escolar.
Ela veio para somar nesse
momento,pois fala se muito em
Atitudes escolares,
empatia no papel precisamos
comportamento, não evasão e
Excelente palestra
vivenciar. Este aprendizado se
resultados acadêmicos
leva para a vida

Excelente. Foram
perfeitas as colocações
Entende o ser humano, nos seus do palestrante
momentos e inquietudes. Prepara Alessandro. Atingiu com
melhor o aluno para se entender e maestria todos nós
entender o outro, respeitando as educadores. Espero que
tenhamos mais
individualidades de cada um.
oportunidades como
esta de hoje.

Este momento quase que de
reclusão forçada abre nossa
mente para as questões internas
do individuo: seus medos,
carências, espectativas... É
necessário o fortalecimento de
seu interior. O nosso aluno é uma
soma de tudo isso...temos que
sempre levar em conta essa
questão. O preparo pedagógico
do professor atinge também essa
área, a área da emotividade além
do relacionar-se...

É o desenvolvimento dos
aspectos sociais e emocionais
dentro do contexto da Escola.

É o processo onde o aluno
aprende, dentro do currículo
escolar,a refletir e ampliar seus
conhecimentos ao longo da vida
escolar.

É a não evasão escolar,
um bom resultado acadêmico.
Emoções interferem nos
resultados . A educação
socioemocional promove
ambiente seguro de
aprendizagem.

Não tenho
sugestões

Inteligência
socioemocional

Continuar
aprofundando os
estudos
referentes ao
tema abordado.

Quem sabe ele
novamente para
dar continuidade.

Relações
humanas e
BNCC

Como devemos
nos preparar
para receber as
crianças da
educação
infantil?

Aprofundarmos
as questões
levantadas pelo
palestrante.

Continuar esse
tema, trabalhar
a educação
socioemocional
nos
Excelente palestra.
Cmeis.Apoio à
Tema espetacular, muito
coordenação
proveitoso. Ótimo
pedagógica e
aos professores
para
desenvolver
projetos.

Estamos reaprendendo as
Ótima , de conteúdo
formas diferentes de trabalhar
No desenvolvimento acadêmico e
bem desenvolvido e
esses aspectos com os alunos e na cultura escolar
claramente passado
até mesmo envolvendo a família

Que devemos sempre nos
reinventar , mas os valores e a
empatia são essências para
conseguirmos superar e
recomeçar.

Estamos sensíveis, cheios de
duvidas, inseguros.... um
turbilhão de coisas, porém
estamos crescendo e adquirindo
conhecimentos , devido a
pandemia temos que buscar
meios para ensinar,
compartilhar,reinventar, buscar
laços com a familia. Como disse
o professor,
Sim, as crenças e valores vem
do coração.

Desenvolvimento dos aspectos
sociais e emocionais dos alunos

É um processo onde a criança e
toda a comunidade escolar
aprende a refletir a afetividade
dentro do currículo escolar

CMEI
Coordenado É o desenvolvimento dos
SILVANA FERREIRA PROFESSOR
ra
aspectos sociais e emocionais
VERGÍLIO SARAIVA JOÃO VAZ
Pedagógica dos alunos.
AMARAL

alegdosreis@gmail.co Alexsandra Gomes
m
Pinheiro Dos Reis

celia_soncin@hotmail. Célia Regina
7/30/2020 12:52:38
com
Sardinha Soncin

7/30/2020 12:49:42
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Esse novo cenário vai nos ajudar
a enfrentar os desafios, pois
precisamos nos abrir para o
conhecimento. Para desenvolver
É o desenvolvimento dos
a educação socioemocional no
aspectos sociais e emocionais
dos alunos dentro do contexto das contexto escolar, o aluno deve ser
estimulado a lidar diretamente
instituições de ensino, um
trabalho que envolve o estímulo a com emoções como medo, raiva,
tristeza, insegurança, alegria,
habilidades como: o
autoconhecimento. a criatividade. amor, dentre diversas outras, e
encontrar de forma prática e
lúdica o melhor caminho para
entendê-las.

iveteferreirajljf@gmail.
Aníbal Khury
Ivete Ferreira da silva
Professora
com
neto

Maria
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Maria Edna da Costa Thereza
l.com
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mail.com
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Escola
Municipal
Maestro
Honorio
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Nota 10.
Simplesmente
maravilhosa reflexão
expressada com toda
clareza pelo Professor
Alessandro.

Excelente palestra

A educação socioemocional vai
ajudar os alunos a aumentar a
capacidade de usar suas
emoções a seu favor,
conseguindo assim uma melhor
produtividade e desempenho
tendo mais empatia e
perseverança, se colocando
sempre no lugar do outro.

Dentro dos temas trabalhado
facilita a introduzir temas que
Que precisamos manter o vínculo
estaria aumentando a evasão
com alunis e famílias mesmo
escolar, apresentado até mesmo
distantes.
menores taxas de abandono
escolar.

Nenhuma.

Palestra
relacionadas aos
temas que
seguem a
mesma.

Gostei muito do
modelo de
palestra.

Foi ótima, bem
esclarecida

Nenhuma estava
tudo muito bom.

Gostaria que
diante do
assunto
abordado,
houvesse um
momento de
diálogo com
questionamentos
, abertos aos
professores.

Relações
humanas e
BNCC

Excelente tema
Como avaliar
abordado e o palestrante
nesse período
com domínio do que foi
da pandemia?
falado.

Com a Educação Socioemocional,
em desenvolvimento ajudará o
aluno a um autoconhecimento, ter
empatia com os colegas e
professores melhorando o
ambiente escolar em relação a
Ótima
conflitos, traz a interação da
família com a escola, ajuda a
manter professores mais
confiantes em sua trabalho,
trazendo um interesse em ajudar,
aprender e evoluir junto o o outro.

Nota 100.

Muito boa e veio
aprimorar meus
conhecimentos.

Comportamento,atitudes
escolares,resultados acadêmicos Ótima
e não evasão

Mudança de postura em relação Respeito, afetividade, ajudar
às pessoas.
mútua.

Devemos estar mais atentos aos
alunos e professores

Com esse momento de pandemia
a Educação Socioemocional nos
mostra o quão é benéfico
É o desenvolvimento dos
incorporar está prática educativa,
aspectos sociais e emocionais,
pois juntamente com a mesma
que no contexto escolar aulixia no
nos trás uma compreensão de
estímulo do desenvolvimento de
diversas emoções que vem nos
habilidades que o aluno poderá
afligir nesse momento, nos trás
refletir efetivamente sobre seus
também a pensar no outro com
valores humanos, sociais e
mais empatia, uma resiliência
emocionais.
para que nós adaptatemos a esse
novo normal e compreender
essas novas mudanças.

Trabalho voltado para os alunos
com.um olhar diferenciado
afetividade.

É o envolvimento dos aspectos
Coordenado sociais e emocionais dentro de
um contexto para melhor
ra
aprendizagem.

Escola
bru.karine.bk@gmail.c Bruna Karine Pereira Municipal
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om
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CMEI Maria
Thereza
Espirandelli

Acolhimento de alunos,escola e
família

amandagsega@hotm Amanda Graziele
ail.com
Sega Ramos

7/30/2020 13:13:21

A Educação Socioemocional
estabelece vínculos, laços e
empatia. São as relações sociais
sendo repensadas.

Atitudes escolares,
comportamentos, não evasão e
resultados acadêmicos

Ela ajuda a desenvolver
Estamos com medo do que não
habilidades
sabemos lidar,e isso se reflete em
Muito boa.
emocionais,inteligência emocional
tudo
como: tratar o buling entre outros.

Cemei
Professor
Vicente de
Conti

brunamaralbj@gmail.c Bruna Aparecida do
om
Amaral

7/30/2020 13:02:29

E o processo onde os alunos
aprendem dentro do currículo a
refletir e aplicar conhecimentos.

Escola
Municipal
Diretora
Aníbal Khury
Neto

Professor

Nesse momento de Pandemia
estreitar nossa relação com o
É uma Educação de valores, de
outro e conosco mesmo é
aprendizados afetivos e regate de
fundamental para nos conectar
culturas.
com nossos sentimentos, nos
aceitar e nos redescobrir.

Escola(cmei) Professora

Ela veio para somar nesse
momento difícil, onde se fala
muito de empatia no papel.
Precisamos vivenciar. Este
aprendizado se leva para vida.

Éum processo que se faz na
prática, onde a gente ensina e
aprende

alegdosreis@gmail.co Alexsandra Gomes
7/30/2020 12:54:04
m
Pinheiro Dos Reis
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Professor
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Conti
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Professora
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Professora
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Professora
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k.com
Brussolo Santos

A relação é bastante
lógica.quem tem um
Revolução social
relacionamento com as pessoas
,foco e propósito vivem melhor.
Muito boa !

Nesse momento de pandemia a
educação socioemocional veio
somar para o aprendizado
diferente, onde nós aprende e
ensina.

É um desenvolvimento entre
aspectos sociais emocionais
dentro da instituição de ensino
envolvendo trabalho de estímulo
entre pais e alunos no
aprendizado de reconhecer os
afetos, os valores e a criatividade
de casa um.

É um momento em que a escola
professores e família necessita
reinventar e estabelecer
ferramentas de ensino no qual
todos possa estar presentes no
desenvolvimento emocional
psíquico e social de cada
criança.

A Educação Socioemocional
desenvolve aspectos emocionais
e sociais nos alunos no contexto A função da Educação
escolar, incluindo no currículo
Socioemocional é aprender com
escolar onde desevohabilidades outro e praticar a empatia.
de autoconhecimento e
criatividade. É um processo onde
a gente ensina e aprende.

a educação socioemocional
desenvolve os aspectos
emocionais e sociais dos alunos
no contexto escolar . Incluindo no
conteúdo escolar , onde envolve
os estímulos e habilidades
autoconhecimento e criatividade.

ótima

Mais palestras
referente a essa.

relações
humanas

Relações
humanas.

Para o próximo
evento não
tenho sugestões.

Exposição dos
resultados
obtidos já
trabalhados

Como a
educação
socioemocional é
importante p a
sociedade.

Ela vai compactuar com o futuro
do desenvolvimento escolar e
profissional de cada criança e
Todo conhecimento
Palestras
compreende possibilidades e
quando compartilhado é
motivacionais.
aprimoramento no ensino, sendo gratificante.
a família o papel mais importante
nessa trajetória.

Atitudes escolares, melhorar
comportamentos para que não
haja evasão escolar e resultados Ótima
acadêmicos.

atitudes escolares,
comportamento, não evasão e
resultados academicos.

Esse momento de pandemia
expõe a necessidade de
Inicialmente garante a formação
construção e ampliação da
do aluno, traz também diminuição
educação socioemocional tanto
da vazão escolar, mas, sobretudo,
Consiste numa educação
para professores como para
a formação de um indivíduo
multidisciplinar, que integra o
alunos, de forma a olhar para si
carregado de bons valores,
ensino curricular e o ensino de
Excelente
próprio e para o próximo e em
estando ciente de seu lugar na
valores para a formação completa
uma rede de cooperação e
sociedade e como ele pode
do indivíduo.
empatia enfrentarmos essa
realizar a diferença de forma
pandemia com muito
positiva nessa sociedade.
conhecimento e paz e
tranquilidade emocional
Este momento de pandemia faz
com que utilizemos instrumentos
Os impactos da Educação
tecnológicos para que possamos
Socioemocional dizem respeito á
É o desenvolvimento dos
nos aproximar dos alunos mesmo
estimular nos alunos questões
aspectos sociais e emocionais
A palestra foi muito boa.
que estejamos fisicamente
que cernem á criatividade e
dos alunos dentro das escolas.
distantes e dessa forma
autoconhecimento.
continuemos o processo
educacional.
A educação socioemocional
desenvolve os aspectos
Nesse momento de pandemia a
emocionais e sociais dos alunos
educação Socioemocional veio
Atitudes escolares,
no contexto escolar, incluindo no
para somar para o aprendizado
comportamento, não evasão e
Excelente.
currículo escolar. Onde
diferente. Onde a gente aprende e resultados acadêmicos.
desenvolve o estímulo a
ensina.
habilidades autoconhecimento a
criatividade.

É o desenvolvimento dos
aspectos sociais e emocionais
dos alunos dentro do contexto
escolar.
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É um processo com
competências, onde se aprende e
tudo é ensinado dentro do
currículo escolar, enfatizando as
virtudes como a empatia,
solidariedade, honestidade,
cooperação e iniciativa,passando
por todas as áreas do
conhecimento e assim atribui
atitudes necessárias ao longo da
vida escolar até chegar as
famílias.

Uma educação em sociedade
com afeto, fazendo com que
tenhamos mais empatia.

Aprofundar esse
tema e dar
sugestões de
atividades.

AS RELAÇÕES
HUMANAS DA
SOCIEDADE
COM ESCOLA
OS FILHOS E O
TRABALHO.
ALGO QUE
FALE SOBRE
COMO A
SOCIEDADE
PODE VIVER
MELHOR.

Buscar resultados acadêmicos
favoráveis não só por ensinar
através das áreas do
A pandemia está nos dando um
conhecimento, mas com melhores
alerta, não podemos apenas
atitudes ligadas ao
trabalhar os comportamentos
observáveis e sim trabalhar com comportamento entre as relações
as crenças e valores. A vida está de pessoas.Promover um
Excelente
ambiente seguro de
nos chamando para esse
aprendizagem de qualidade no
mergulho interior, no autoconhecimento, um olhar dentro se desempenho acadêmico, com
melhoria do clima escolar.Tornar
si e que teremos que fazer uma
Educação com vínculos afetivos. indivíduos que saberão lidar com
outras pessoas e com suas
próprias questões.

Ótima, muito relevante
nos dias vividos, a
palestra o abordou a
maior falha humana "o
descontrole das
emoções e o que são as
verdadeiras prioridades
que a humanidade
precisa considerar".

Plano de retorno
as aulas
Transforma a sociedade.

Levando em conta que a
sociedade emocionalmente bem
vive uma vida melhor , os valores
de uma educação socioemocional
estão ligados diretamente a nossa
maneira de viver, seja para o lado
positivo quanto para lado
negativo. Assim e possível afirmar
que sem valores familiares, boas
condutas, emoções controladas,
expectativas, as possibilidades
promissoras ficam longe de nosso
alcance, causando graves
sequelas humanas na sociedade.

Ela vai compactuar com o futuro
do desenvolvimento escolar e
profissional de cada criança e
Todo conhecimento
Palestras
compreende possibilidades e
quando compartilhado é
motivacionais.
aprimoramento no ensino, sendo gratificante.
a família o papel mais importante
nessa trajetória.

Excelente

Nos professores estamos nos
reinventando para mantermos o
equilíbrio e dar uma boa
educação aos nossos alunos.

É um momento em que a escola
professores e família necessita
reinventar e estabelecer
Escola
ferramentas de ensino no qual
Municipal
zenildasouzagodoy@ Zenilda de Souza
7/30/2020 14:37:33
Professora
todos possa estar presentes no
Anibal kury
hotmail.com
Godoy
desenvolvimento emocional
Neto.
psíquico e social de cada
criança.
Apesar de tempos difíceis, o
mundo foi obrigado a parar para
refletir... Refletir sobre o que
realmente tem valor, sobre o que
realmente e insubstituível AS
NOSSAS VIDAS, AS NOSSAS...
O inimigo que enfrentamos na
pandemia é invisível e morre com
Educar usando sentimentos,
água e sabão, mas sera que esse
atribuir conceitos positivos,
é o maior problema do mundo ?
significativos... Buscar no mais
Na dificuldade desses dias vividos
profundo conhecimento os
se vê de tudo, absurdos, horrores
verdadeiros valores que
mas também consigo ver a
direcionam um cidadão para
humanidade de alguns, a
melhor caminho, direção essa que
solidariedade de alguns, a
nos coloca na prática da
generosidade de alguns...Isso
GENTILEZA, HUMILDADE,
tudo sem falar das tristezas das
COMPAIXÃO , EMOÇÃO,
perdas familiares, dos milhares de
cafersilva1989@gmail Camila Fernanda da CMEI JOÃO Auxiliar em VERDADE, SERIEDADE,
mortos e de tantas famílias
7/30/2020 14:57:50
.com
Silva
VAZ AMARAL sala de aula. COMPROMETIMENTO,
chorando.
VONTADE, RESPEITO em fim, a
Espero em Deus que isso passe,
nação precisa refletir, colocar o
confio, acredito que logo essa
que realmente é válido pra vida e
doença terá uma barreira para
buscar a melhor forma de ser,
deixar a vida social voltar a
estar e sentir melhor...A cada dia
circulação, mas e os maiores
precisamos nos reinventar ,buscar
problemas da humanidade , o
e aprender com a dificuldade de
egoismo, ganancia, maldade,
forma que o que restar sejam
desrespeito etc...quando sera que
apenas os aprendizados e as
vão acabar ? Enquanto isso
experiências vividas.
seguimos matando um gigante
por dia e torcendo com muita fé
por dias melhores, com pessoas
melhores com ações melhores,
agradecendo pelo que temos de
melhor e valorizando as
verdadeiras riquezas nossas
VIDAS e nossas FAMÍLIAS.

É um desenvolvimento entre
aspectos sociais emocionais
dentro da instituição de ensino
envolvendo trabalho de estímulo
entre pais e alunos no
aprendizado de reconhecer os
afetos, os valores e a criatividade
de casa um.
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Professora
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mail.com
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.com
Silva
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CMEI Maria
Thereza
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batistarosamgela@gm Rozangela batista da
Escola
ail.com
Silva Mattos

rosemartrentino@gma Rosemar Trentino
7/30/2020 16:06:21
il.com
Viegas de Jesus
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Estagiária

Estagiária

Cmei Maria
anamariaviegas133@ Ana Maria Viegas De
Thereza
7/30/2020 15:53:34
gmail.com
Jesus
Spirandelli

zenildasgodoy@hotm Zenilda de Souza
ail.com
Godoy
Professora

7/30/2020 15:20:40

Escola
Municipal
Aníbal Kury
Neto

A pandemia do novo corona vírus
representa uma circustância
completamente sem precedentes
assim como a mudança de rotina
provocada por ela devemos
transformar a crise em um
momento de aprendizado e
aprimoramento dessas relações.

A medida em que a escola
implementa um programa de
forma integral,a cultura escolar se
torna mais positivo e os países se
envolve com as atividades
dirigidas a eles ,em casos assim
criança e adultos garantem uma
maior compreensão dos valores
de forma prática em todas as
áreas da vida.

Educação Socioemocional é o
processo do qual os alunos
aprendem, dentro do currículo
escolar, a refletir e efetivamente a
aplicar conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida o autoconhecimento
e a criatividade.

É um processo através da qual os
alunos aprendem dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimento atitudes e
competência necessária ao longo
da vida escolar,educando e os
corações inspirando mentes
materializando projeto e
contribuindo para transformações
destes alunos através da
educação.

É o processo através do qual os
alunos adiquirem conhecimento
dentro do currículo escolar, a
refletir e efetivamente aplicar
atitudes e competências
necessárias ao longo da vida
escolar

A pandemia do novo corona vírus
representa uma circunstância
completamente sem precedentes,
assim como a mudança de rotina
provocada por ela. Devemos
transformar a crise em um
momento de aprendizado e
aprimoramento.
Que devemos estar mais atentos
Compreender alunos,professores
as atitudes de todos que nos
e família
acercam
Nesse momento de incertezas e
ansiedade em tempos de crise, é
A educação socioemocional tem
fundamental um olhar mais
como objetivo desenvolver a
voltado para a saúde mental a fim
inteligência emocional do
de identificar o desenvolvimento
indivíduo, proporcionando
das competências
habilidades que permita melhor
socioemocionais. O entendimento
convívio em sociedade e capacite
da educação socioemocional nos
os para uma vida emocionalmente
ajuda a lidar com as tarefas e os
equilibrada.
desafios diários nesse período
difícil.
Sabemos que as emoções afetam
a aprendizagem,que as
habilidades socioemocionais
É a Educação que trabalha
podem ser ensinadas e que os
estimulando valores: respeito,
honestidade, ética, empatia, etc líderes e gestores devem fazer
um trabalho de prevenção em
saúde mental e social.

É um momento em que a escola
,professores e família necessitam
reinventar e estabelecer
ferramentas de ensino no qual
todos possa estar presentes , no
desenvolvimento emocional,
psíquico e social de cada criança.

É um desenvolvimento entre os
aspectos sociais e emocionais
dentro da instituição de ensino
,envolvendo trabalho de estímulos
entre pais e alunos no
aprendizado de reconhecer os
afetos, os valores e a criatividade
de cada um.

Melhorar os resultados, além dos
conhecimentos acadêmicos
através de um trabalho voltado
para uma aprendizagem mais
prazerosa.

Foi de grande valia, pois
demonstrou empatia
Focar sempre no
com a classe do
tema Empatia.
professorado.

Relações
humanas, um
A palestra foi excelente. tema pertinente
para o próximo
evento.

Continue assim
esclarecedora

Comportamento,atitudes
escolares, resultados acadêmicos Ótima
e não evasão

Atitudes escolares,
comportamentos, não evasão e
resultados acadêmicos.

O processo de
aprendizagem
compartilhada e
a construção de
sentidos

A educação socioemocional pode
incidir sobre a trajetória de
carreira, assim como
Maravilhosa, nota 10
compreender suas possibilidades
de desenvolvimento e
aprimoramento

o seu impacto no desempenho
acadêmico e na cultura escolar
tornou comum a integração do
desenvolvimento dessa habilidade
Excelente
e os currículos escolares,dando a
educação socioemocional seu
merecido lugar de importância na
educação

Pode melhorar
ainda mais
,aqueles pais
que tem vontade
de aprender
.assistir
também ,para se
desenvolver
melhor.tem
muitos que ainda
naosabem a
importância que
e ensinar seus
filhos.por isso só
reclamam.

O processo de
aprendizagem e
a construção de
sentidos.

Todo conhecimento
quando compartilhado é Palestras
gratificante, excelente
motivacionais.
palestra.

A Educação Socioemocional pode
incidir sobre a trajetória da
carreira, assim como
Palestra Maravilhosa,
compreender suas possibilidades nota 10
de desenvolvimento e
aprimoramento

Ela vai compactuar com o futuro
do desenvolvimento escolar e
profissional de cada criança , e
compreende as possibilidades e
aprimoramento no ensino ,sendo
a família o papel fundamental
nessa trajetória.
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Professor

Escola
Professor
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Diante do atual momento,
professores, alunos e famílias
foram forçadas a viver uma
situação inesperada. De forma
rápida foi preciso cortar relações
físicas e das atividades do dia a
dia, e agora é o momento para
desenvolver a empatia porque
tivemos toda rotina alterada.
Precisamos mudar radicalmente
nossa forma de trabalhar com
nossos alunos presencial para
trabalhar de forma digital, sem
termos sido preparadas e nem
tido tempo para analisar o que
seria melhor ensinar e o que
eliminar no momento. Enfim, todo
contexto influenciará o trabalho
dos professores que precisará
utilizar-se de toda empatia para
alcançar seus objetivos e
transformar os docentes em
indivíduos dinâmicos, criativos,
reflexivos e com autonomia.
Mesmo que seja a distância.e
Um olhar direcionado ao
desenvolvimento de habilidades
como: autoconhecimento e
criatividade, impulsionado
mudanças de comportamento e
tomadas de decisões.
Um olhar direcionado ao
desenvolvimento de habilidades
como: autoconhecimento e
criatividade, impulsionado
mudanças de comportamento e
tomadas de decisões.

A educação sócio emocional
consiste em práticas que têm
como objetivo desenvolver o
emocional do indivíduo,
proporcionando a ele a
desenvolver habilidades que
permitem ao ser humano ter um
melhor convívio em sociedade.

É o processo através do qual os
alunos aprendem a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.
É o processo através do qual os
alunos aprendem a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.

Passamos por um novo método
educacionais onde nós
São habilidades comportamentais
distanciamos e as emoções ficam
que podem ser desenvolvidas no
fragilizada com este processo e
processo da vida
que precisamos ter um olhar
diferenciado
Neste período que estamos em
É uma educação voltada para as isolamento social ficamos com os
habilidades comportamentais que sentimentos mais fragilizados por
podem ser desenvolvidas durante isso que temos que ter um bom
a vida acadêmica e na vida social. equilíbrio emocional para lidar
com está situação.

A Educação Socioemocional é o
processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
Temos depositado um olhar com
competências necessárias ao
mais empatia e solidariedade
longo da vida escolar, educando perante ao próximo.
os corações, inspirando mentes,
materializando projetos e
contribuindo para a transformação
desses alunos através da
educação.

Que possar dar
continuidade

Em virtude da
avaliação
pessoal na caixa
de pergunta
acima, uma
palestra com
mais interativa
seria
interessante.

A palestra acrescentou
muito para um melhor
desempenho com os
alunos.

A palestra acrescentou
muito para um melhor
desempenho com os
alunos.

Impactos positivos: maior
desenvolvimento intelectual,
maior autonomia, concentração e
sociabilidade entre colegas.

Impactos positivos: maior
desenvolvimento intelectual,
maior autonomia, concentração e
sociabilidade entre colegas.

Atividades
práticas no tema
educação
socioeducacional
.

Atividades
práticas no tema
educação
socioeducacional
.

Contação de
história

Está palestra veio
Que de
contribuir com pontos
continuidade
positivos para mim neste
com este tema.
momento.

Bom

É preciso criar um ambiente
seguro para nossos alunos, para
evitar que muitos alunos
abandone as escolas, assim terá
uma aprendizagem de qualidade
que será necessário no mundo
corporativo. Afinal estamos
formando futuros cidadãos o
mercado de trabalho para que
possa executar bem sua função e
Excelente.
que consiga trabalhar em equipe.
O profissional preparado
emocionalmente tem mais
capacidade de usar suas
emoções a seu favor,
conseguindo assim um bom
desempenho na função,
reduzindo os efeitos negativos do
estresse e da ansiedade, dentre
outros que aparecerão na vida.

Desenvolve um bom convívio no
espaço escolar e na vida social. E
contribui com os relacionamentos
interpessoal .

Desenvolve melhoria nas
atividades acadêmicas nas
relações interpessoal e ajuda no
desenvolvimento das emoções e
o preparo para a vida

Levando em
consideração o
acontecimento, esperava
mais interação para com
os educadores.
Em outro aspecto, o
Atitudes Escolares +
Comportamento + Não Evasão = palestrante é coerente
com o que diz,
Resultados Acadêmicos
apresenta conteúdo de
qualidade e a plataforma
utilizada apresentou boa
qualidade de áudio e
vídeo.
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danilo_bar08@hotmail Danilo Barbosa da
.com
Silva

7/31/2020 11:29:51

Kelly Aparecida
Teixeira Sega

elaidegregorio@outlo Elaide Gregório
ok.com
Pereira

7/31/2020 9:41:11 kellyats@gmail.com

ellenpelissari@hotmail Ellen Regina
7/31/2020 8:59:25
.com
Pelissari

7/30/2020 22:14:37

Edna Aparecida
pedagogacaetano@g
Trajano Caetano
7/30/2020 21:50:59
mail.com
Alves

Estagiário

Uma Educação com práticas
sociais, promovendo a superação
Coordenado de conflitos internos e externos, a
importância de compartilhar,
ra
cooperar, de viver melhor com
todos.

Escola
Municipal
Maestro
Honório
Maestrelli

Escola
Municipal
Tiradentes

Educação Socioemocional é o
processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.

É aprender e ensinar laços de
afeto, empatia, carinho,
compreensão, honestidade,
amizade entre outros.

Cmei Vicente
professor
de Conti

Cmei Vicenti
Professora
de Conti
estagiária
(Porecatu P.r)

É o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.

Professora

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

Consciência social que deve ser
despertada, faz parte e os atos
influenciam, a habilidade de se
relacionar com os outros e de
tomar decisões responsáveis.

A pandemia que é uma situação
atípica fez com que as crianças
saíssem totalmente da rotina e
ficassem em casa muito mais
tempo do que estão
acostumadas, assim é essencial
que todos reforcem o ajudar, o
respeitar e o conviver com as
diferenças.
Nesse momento de pandemia e
isolamento social tem trazido
muito estresses e angústias para
todos, esse contexto tem exigido
um pouco mais de atenção para
pais, alunos e profissionais da
educação.

Há necessidade desse olhar nos
ambientes escolares, unir aos
componentes curriculares como a
Arte que desenvolve a
sensibilidade, os sentimentos.

Contribuir no estímulo das
crianças no amito escolar e um
bom resultado acadêmico.

Como trabalhar
valores de forma
reflexiva, com
efetivada
práticas na
comunidade
escolar com as
famílias, sobre
determinados
comportamentos
, que segundo o
apresentado
analisado pelo
PISA, o Brasil
está acima da
média
(Indisciplina,
bulling e
solidão).

Excelente.

Excelente

Tema
inteligência sócio
emocional

Sugestões de
trabalho

Retorno às
aulas.

Ótima para aquisição de
conhecimentos e
crescimento dentro dos
assuntos abordados,
Não há.
uma palestra muito
edificante dentro de
minha formação é
campo de trabalho.

A educação socioemocional
proporciona um ambiente escolar
mais respeitoso e empático
(combatendo o bullying) com
impactos em toda a sociedade,
Boa.
proporcionando o
desenvolvimento de pessoas mais
respeitosas e dispostas a ajudar o
outro.

Ambiente seguros, qualidade no
desempenho, melhoria na vida,
pessoas mais felizes, uma
sociedade mais forte, melhor.

Através de tudo isso que estamos
vivendo acabamos nos deparando
as vezes com algumas
dificuldades difíceis de atravessar,
tempos que tem nos feito olhar
muito para dentro de nós e nos
Impactos positivos em
preparar para tudo que ainda
performance acadêmica, saúde,
possa vir em adiante em nossas
relacionamento e cidadania.
vidas. Pensando nesse contexto é
preciso voltar nossos olhares para
essa educação, visando preparar
nossos alunos para o que eles
irão enfrentar com o caminhar de
suas vidas.

Tema amplo e multidisciplinar
visando responder questões,
utiliza uma série de
conhecimentos, com referência no
âmbito global os quatro pilares da
educação apoiada nas questões
Reflexão com base fundamental
para construção de educação
na BNCC, aprofundamento no
para o país.
que é hoje, e para que serve,
1-Aprender a conhecer
como, quando e onde.
2-Aprender a conviver
3-Aprender a ser
4-Aprender a fazer

Consciência social
despertada, o papel
primorcial do profesor
como coautor nessa
nova história,
despertando habilidade
de aprofundamento de
relação com a família e a
escola como um todo em
si; por consequência
com a comunidade
proporcionando
movimentos constantes,
impactando no
desempenho na
formação escolar
fundamental para criar
ambiente seguro.
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Professora

Professora

Escola
nicestosgonzaga@gm Leonilce dos Santos
Municipal
8/1/2020 10:35:49
ail.com
Silva
Tiradentes

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

fabiane.cristine@hotm Fabiane Cristine de
ail.com
Carvalho

8/1/2020 9:31:21

Os impactos são grandes e as
consequências também. O nosso
emocional influencia nas nossas Foi ótima
práticas diárias, nas nossas
atitudes.

Nesse momento essas palestras
estão nos ajudando muito. A
Educação Socioemocional tomou
um lugar muito importante, pois,
estamos aprendendo a
administrar os nossos
sentimentos.

Precisamos estar firmes porque
os impactos sao grandes. Um
emocional abalado fica a mercê
de doencas e muitos outros
problemas.

Nas atividades escolares,
qualidade do desempenho
pedagógico,não evasão e no
comportamento.

Pra quem conseguir enxergar a
mudança que esse novo tempo
traz, acreditar que o desafio é a
retomada, acreditar nas crenças e
valores do nosso coração para
que nos tornemos seres humanos
melhores.

Foi ótima

Ótima

Os impactos são grandes, pois
quando o nosso psicológico não
Foi ótima
está bom não conseguimos
ensinar e muito menos aprender.

Passamos a valorizar mais a
educação socioemocial pois
percebemos que através do
nosso emocional tudo pode se
tornar diferente e mais facil de ser
administrado.

Temas que
trabalhem o
nosso emocional

Que continuem
com temas
atualizados que
nos ajudem a
nos mantermos
firmes, com
condições de
conduzir a nossa
prática
pedagógica com
excelência.

Retomada volta
as aulas

Precisamos
aprender a
trabalhar com o
nosso emocial,
então, quanto
mais palestras
assistirmos
melhor será.

Mais palestras

Mais Live sobre
esse tema.

Atitudes escolares,
comportamentos, não evasão
Foi ótima .
escolar e resultados acadêmico s.

Ótima

PARA O
PRÓXIMO
EVENTO SERIA
INTERESSANTE
ABORDAR O
TEMA
RELAÇÕES
HUMANAS.

OS IMPACTOS DA EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL SÃO: A NÃO
EVASÃO ESCOLAR, AO BOM
ACHEI A PALESTRA
COMPORTAMENTO DOS
EXCELENTE !!!
EDUCANDOS E A MELHORIA
NOS RESULTADOS
ACADÊMICOS.

Tem questões negativas e
positivas é o momento de apoiar
Melhorar resultados
educadores e família para
interagir .

Está alterando nosso olhar em
relação a educação.

NESSE MOMENTO DE
PANDEMIA, A EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL VEM
AJUDAR AINDA MAIS OS
EDUCANDOS A DESENVOLVER
SUAS HABILIDADES
EMOCIONAIS, ENTENDENDO
MELHOR SEUS SENTIMENTOS.

Educacao socioemocional é de
extrema importância, pois,
atraves dela conseguimos nos
Estamos aprendendo a controlar
manter firmes nesse momento tao as nossas emoções.
difícil pelo qual estamos
passando.

Educação Socioemocional está
ligada ao nosso emocional,
precisamos aprender a controla
lá. Quando não estamos bem
psicologicamente tudo se torna
mais difícil.

É O PROCESSO QUE A
COMUNIDADE ESCOLAR
Coordenado
APRENDE O
ra
DESENVOLVIMENTO DAS
pedagógica
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.

Cmei
Prodessor
renatapereiraa@hotm
8/1/2020 10:13:27
Renata Pereira Alves
João Vaz
ail.com
Amaral

Professor

fer_pereira100@hotm Fernanda Pereira
ail.com
Alves da Costa

Diante dessa pandemia estamos
todos com o psicológico abalado.
Precisamos da educação
socioemocional para conseguir
controlar a situação pela qual
estamos passando.

8/1/2020 9:21:51

VANILDEMARIARODRIG
Vanilde maria
UES@GMAIL.COM

7/31/2020 23:29:44

Cmei
Professor
Vicente
Escola
Municipal
Tiradentes

rose_salis@outlook.c
Rosemeire Salis
om

7/31/2020 20:32:31

RAQUEL GARCIA
PONTES

quelgarcia2008@hot
mail.com

7/31/2020 15:14:35

A EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL BUSCA
AJUDAR AS PESSOAS A
DESENVOLVER E
APERFEIÇOAR SUAS
MANEIRAS DE RELACIONAR
CMEI
PROFESSOR PROFESSO BEM COM OUTRAS PESSOAS E
COM O MUNDO EM SUA VOLTA,
VICENTE DE R
DESENVOLVENDO NOS
CONTI
EDUCANDOS SUAS
HABILIDADES DE RESOLVER
SEUS CONFLITOS
EMOCIONAIS DE MANEIRA
EQUILIBRADA.
É o processo através do qual os
alunos aprendem dentro e fora do
currículo escolar, a refletir e
CMEI Vicente
Professora afetivamente aplicar
de Conti.
conhecimentos atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.
É o processo através do qual os
alunos aprendem ,dentro do
currículo escolar a refletir e
Escola
efetivamente aplicar
municipal
Professor
conhecimentos ,atitudes e
Tiradentes
competências necessarias
ao.longo da vida escolar .
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stmarc.tavares@gmail VALDIRENE DA
.com
SILVA TAVARES

Professora

Professor

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli.

rosalinaipb@hotmail.c Rosalina Conceição
om
Brito.

8/3/2020 19:27:49

8/3/2020 19:01:31 rose-asm@bol.com.br

Rose Aparecida dos
Santos Macedo

Professor

Escola
Municipal
Tiradentes

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

Professora

rose.brito.lopes@gmai Rosemary de Brito
l.com
Lopes

Professora

Escola
Municipal
sandrabalbino10@outl
8/3/2020 11:34:51
Sandra Mota Balbino Maestro
ook.com
Honório
Maestrelli

8/1/2020 15:05:43

Cmei Profº
ivetepais2009@hotma
8/1/2020 11:14:10
Ivete Pais de Oliveira João Vaz
il.com
Amaral

8/1/2020 11:11:38

Excelente

Alunos com mais
empatia,criativos,críticos,
colaboradores,conhecedores de si
Excelente
mesmo,resilientes e com maior
facilidade em solucionar possíveis
conflitos.
Promove um ambiente seguro de
aprendizagem qualidade no
desempenho acadêmico e
melhoria no clima
Excelente
escolar,contribui para o
desenvolvimento integral do
educando envolvendo professor
aluno e familiares.

Com o desafio de termos de nos
reinventar para atendermos
melhor nossos alunos em todos
os aspectos.

É um momento de
autoconhecimento de olhar para
dentro de si aprofundarmos nas
nossas crenças e valores e
através das dúvidas do momento
gerenciar nossas emoções
manter habilidades de
relacionamento e tomar decisões
com consciência social.

É a educação que auxilia no
desenvolvimento social e
emocional dos alunos no contexto
das escolas, sendo necessário a
adequação do currículo com o
intuito de abranger todos
componentes curriculares.
É o processo através do qual os
alunos aprendem dentro do
currículo escolar a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos atitudes e
competências para a
transformação pela educação.

No comportamento, na
aprendizagem e nas relações com Excelente palestra.
os outros.

Atitudes escolares,
comportamento, não evasão e
resultados acadêmicos

Na vida escolar; Na Empresa que
Diante de uma mudança drástica trabalha; Na vida pessoal e
Bastante relevante para
afetiva do sujeito pois proporciona o momento que estamos
e repentina , vemos a
um maior controle sobre as mais vivendo.
necessidade de reinventarmos.
diversas situações.

Ensinar as crianças a se
autoconhecerem, ganharem
Não há ensino sem saúde mental confiança e a se relacionarem
dos educadores, assim como não com o mundo ao seu redor
10
certamente as tornarão pessoas
há aprendizagem sem saúde
melhores e mais saudáveis, além
mental dos alunos
de mais confiantes e seguras
diante do novo.

É o impacto em proporcionar o
melhor clima emocional.Buscar
É um aprendizado que levaremos
melhores resultados para a nossa para vida toda.
Escola.
Educadores de todas as áreas
estão experimentando novas
possibilidades de ensinar ― e
É interpretar, entender melhor os
isso é um grande avanço para um
sentimentos.
dos setores mais resistentes a
mudanças e a adoção de novas
tecnologias.

É desenvolver o QE (Quociente
Emocional) do indivíduo que
proporciona habilidade que
permite ao ser humano ter um
melhor convívio social.

Educação Socioemocional é o
processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSO longo da vida escolar. Por
intermédio das atividades
TIRADENTE RA
propostas, busca-se educar os
S
corações e inspirar mentes,
materializando projetos que
contribuam para as
transformações destes alunos e,
consequentemente, do mundo ao
seu redor.

Inteligência
emocional x
educação
socioemocional.

Como aprimorar
nossa visão
educacional
durante e pós
pandemia de
uma forma geral.

Atividades da
Educação
Sócioemocional
para serem
trabalhadas em
sala de aula.

Bulling.Bncc

Esse é o
caminho para
que possamos
entender os
nossos
sentimentos.

COMO O
PROFESSOR
PODE TER
AUTOCONHECI
MENTO E
AUTOCUIDADO
E SEGURANÇA
EMOCIONAL
PARA ESTAR
REPASSANDO
OS
CONHECIENTO
S NAS AULAS
REMOTAS
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É um processo através do qual os
alunos aprendem o que é a
Escola
Professor de
honestidade, a perseverança,
clebercafeara@hotma Cleber de Marchi
Municipal de Educação
8/4/2020 15:20:03
empatia, cooperação. Tudo isso
il.com
Fabrini
Cafeara
Física
se ensina dentro do currículo
escolar
Educação socioemocional é o
desenvolvimento dos aspectos
sociais e emocionais dos alunos
dentro do contexto das
instituições de ensino, incluindo
uma adequação do currículo
escolar. Sendo assim, esse
ESCLA
trabalho envolve o estímulo a
MUNICIPAL PROFESSO
elleneronaldo13@gm ELLEN NUNES
habilidades como:
8/4/2020 18:11:24
DE
ail.com
DOMINGOS
RA
o autoconhecimento
CAFEARA
a criatividade
a resiliência
a empatia
o pensamento crítico
a colaboração
a ponderação para resolver
conflitos.
Adriana Cristina Lotti
Assessoria
Pedagógica Educação emocional
8/4/2020 19:15:02 adrilotti@outlook.com de Lima Martins
S.M.E
Ramos
da SME

Continuar o
assunto
Prioridade

Excelente

Vida
Socioemocional
dos docentes,
pois estamos
adoecendo por
conta do
trabalho.

O professor Alessandro abordou
com maestria tal assunto,
enfatizando a importância de se
estar bem emocionalmente para
relacionarmos -nos socialmente
com os demais. O aluno que se
O contexto no qual estamos
sente seguro, consegue obter
vivenciando é de extrema
melhores resultados nas
Execlente, o professor
relevância a proposta de
atividades propostas. Esta
Alessandro abordou com
Educação Socioemocional tanto
conduta de estar bem
maestria tal assunto.
para este momento de Pandemia,
socioemocional reflete tanto na
quanto as relações humanas.
saúde psicológica quanto na
saúde física. Precisamos refletir
nossa metodologia, e
proporcionar reflexões de
cooperação e empatia aos nossos
alunos.
Positivos

Mais palestras
com temas tão
interessantes
como a
Educação
Socioemocional

mais palestras
com temas tão
interessantes
como a
educação
socioemocional.

muito produtiva, uma
um ensino de qualidade, interação excelente abordagem de
como devemos agir
entre professores e alunos,
educação do século XXI formando nesta nova forma de
ensino que esta se
profissionais para o futuro.
apresentando.
Um ensino de qualidade,
interação entre professores e
alunos, educação do século XXI
formando profissionais para o
futuro.

Mais palestras
sobre esse
assunto de
educação
socioemocional.

A palestra foi excelente,
o Alessandro me fez
repensar sobre esse
momento. Em como lidar
com meus alunos frente
a essa pandemia,
praticar a educação
socioemocional
melhorando a vida de
meus alunos e
consequentemente da
sociedade.

A educação Socioemocional é um
caminho entre sala, escola e
família, trazendo mudanças
significativas na vida coletiva.
Assim, com essa educação
Socioemocional teremos
melhores atitudes dentro da
escola, melhorando o clima
escolar, promovendo um
ambiente seguro de
aprendizagem.

Muito produtiva, uma
excelente abordagem de
como devemos agir
nesta nova forma de
ensino que está se
apresentando

SHEILA
sheylacafeara@hotma
FERNANDES
8/4/2020 15:20:01
il.com
FABRINI

Estamos tendo que reaprender a
conviver, tornando o lugar que
estamos mais aconchegante e
proporcionando maneiras de lidar
com o novo normal

estamos tendo que reaprender a
conviver, tornando o lugar que
estamos mais aconchegante e
proporcionando maneiras de lidar
com o novo normal.

É um processo através do qual o
aluno aprende o que é
honestidade, cooperação,empatia
e tudo isso se ensina dentro do
currículo escolar.

Escola
Municipal São
vivianizabela@hotmail
8/4/2020 13:27:02
Vivian Izabela Julião José e Escola Professora
.com
Municipal de
Cafeara

CMEI São
Judas Tadeu Professora
Cafeara

Nesse momento de pandemia,
devemos nos debruçar em cima
das dez competências citadas na
base, mas principalmente a
algumas que tem uma relação
muito mais próxima com a
Educação Socioemocional, como
a competência de número 10, que
é a responsabilidade e a
cidadania, empatia, cooperação,
autoconhecimento, autocuidado.
E nesse momento não faltam
profissionais da saúde nos
colocando nessa grande reflexão,
de saber como estamos, como
estamos nos cuidando. Por isso,
mais do que nunca essas dez
referências contidas na nossa
base se tornam fundamentais
para os dias de hoje.

No âmbito global, têm-se os
quatro pilares de educação da
UNESCO, que são: aprender a
conviver, aprender a conhecer,
aprender a ser e aprender a fazer.
Assim, Educação Socioemocional
é o processo através do qual os
alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos, atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar, educando
os corações, inspirando mentes,
materializando projetos e
contribuindo para a
transformações desses alunos
através da educação.
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É um relacionamento emocional
Coordenado e interpessoal de atitudes de
cuidado uns com os outros
r
.Aprender.....
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Estagiária

Professora

Estagiária

Cmei Maria
thereza
Spirandelli

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

CMEI João
Vaz Amaral

vilmara.tonet@hotmail Vilmara Silva dos
8/4/2020 20:59:08
.com
Anjos

evelynlemes49@gmai Evelyn Lemes da
l.com
Silva

Escola
rosane_analuiza@hot Rosane Aparecida da
Municipal
mail.com
Silva
Tiradentes

Cmei Maria
Thereza
spirandeli

angelajsf@hotmail.co Angela Jacinto da
m
Silva Fukushigue

8/4/2020 21:01:10

8/4/2020 21:03:24

8/4/2020 21:36:13

8/4/2020 20:47:11

Natieli594@gmail.co
m

Natieli Alves de
Oliveira

Está afetando muito, pois tudo
teve que ser adaptado para o
melhor aprendizado dos alunos

Devemos cuidar mais do
emocional de nossas
crianças..um olhar mais atento

Grande, mas maior ainda sem ela

Ajudar alunos a desenvolver o
auto controle

Dentro dos temas trabalhados
facilita introduzir temas que
Que precisamos manter o vínculo estaria aumentando a evasão
escolar, apresentado até mesmo
com alunos e as famílias.
menores taxas de abandono
escolar.

Excelente. Muito
explicativa

Exelente

Pensamos no bem estar dos
estudantes , ainda mais em um
momento de crise

É o desenvolvimento dos
aspectos sociais e emocionais
dos dentro do contexto das
instituições de ensino .

Desenvolvimento de suas
habilidades

Impacta em estimular as
habilidades e criatividades

Está alterando no sentido, da
sensibilidade e empatia, em
relação ao cotidiano da familia e
alunos

Desenvolve aspectos sociais e
emocionais dentro do contexto
das escolas

Muito Boa e interessante

Muito boa

A Educação pode desempenhar
um papel importante para garantir
a coesão social, promovendo as
habilidades socioemocionais que Foi Ótima 99,9% de
podem contribuir para melhorar as Aproveitamento.
conexões sociais e proteger as
pessoas do isolamento em
relação as suas comunidades.
Como Educadora devemos bolar
maneiras de que as pessoas se
interagem entre dupla ou grupo
por internet, podendo ser amigos
família. Para que não se sintão
sozinhas ou até mesmo
abandonadas.

É um conjunto de competências
que o indivíduo tem para lidar
com as próprias emoções.

Palestra
Motivacional.

Não tenho
nenhuma
sugestão no
momento.

Um olhar alem
da sala de aula

Nenhuma no
momento.

O futuro da
educação
sócioemocional
no Brasil.

Alguma palestra
voltada ao
Emocional do
professor.

O impacto da
pandemia para a
educação
especial

Como auxiliar a
família e alunos
na vaolta as
aulas

Como avaliar
Excelente tema
neste tempo de
abordado e palestrante.
pandemia.

Com a Educação Socioemocional,
em desenvolvimento ajudará o
aluno a um autoconhecimento, ter
empatia com os colegas e
professores melhorando o
ambiente escolar em relação a
Ótima.
conflitos, traz a interação da
família com a escola, ajuda a
manter professores mais
confiantes em sua trabalho,
trazendo um interesse em ajudar,
aprender e evoluir junto o o outro.

Uma mudança de vida,um olhar
Estamos com um olhar maior para para tudo e todos, um despertar
Excelente
para a melhoria de vida para
os amigos e as pessoas.
todos.
Percebemos mais claramente
A educação socioemocional foi
neste período a importância da
desenvolvida para atender as
É o desenvolvimento dos
educação sócioemocional,para
necessidades dos jovens e apoiar
aspectos sociais e emocionais
Maravilhosa palestra.
o alinhamento de uma série de
dos alunos dentro do contexto das nos aproximarmos mais das
famílias de nossos alunos, que
programas e iniciativas
instituições de ensino.
estão em casa.
escolares.

É quando se adequa o currículo
escolar de acordo com as
necessidades dos alunos

Estagiária

8/4/2020 20:30:22 nahjess@gmail.com

Escola
Municipal
Maestro
Honório
Maestrelli

neilammenon@gmail. Neila Maria Menon
com
Silva

8/4/2020 19:37:19

Nathália Jéssica de
Jesus Oliveira

Estimula habilidades como
autocontrole a criatividade e a
lidar com suas emoçoes ...

Escola Aníbal
Estagiária
khury Neto

gi_fernanda2009@hit Gilma Maria dos
mail.com
Santos Barros

8/4/2020 19:25:03

É o envolvimento dis aspectos
Coordenado sociais e emocionais dentro de
um contexto para melhor
r
aprendizagem.

Escola
Municipal
Maestro
Honorio
Maestrelli

Escola
bru.karine.bk@gmail.c Bruna Karine Pereira Municipal
8/4/2020 19:21:56
Estagiária
Aníbal Khury
om
Lima
Neto

Com esse momento de pandemia
a Educação Socioemocional nos
mostra o quão é benéfico
É o desenvolvimento dos
incorporar está prática educativa,
aspectos sociais e emocionais,
pois juntamente com a mesma
que no contexto escolar aulixia no
nos trás uma compreensão de
estímulo do desenvolvimento de
diversas emoções que vem nos
habilidades que o aluno poderá
afligir nesse momento, nos trás
refletir efetivamente sobre seus
também a pensar no outro com
valores humanos, sociais e
mais empatia, uma resiliência
emocionais.
para que nós adaptatemos a esse
novo normal e compreender
essas novas mudanças.
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Escola
rosaotaviano@hotmail
Maria Rosa Otaviano municipal
.com
Tiradentes

Cmei Maria
Thereza
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CMEI
Professor
João Vaz
Amaral

celiareginadesouzasil Celia Regina de
va@outlook.com
Souza Silva

marisacris_@hotmail. Marisa Cristina de
com
Souza Cunha

dionila3426@gmail.co
Dionila de Carvalho
m

8/4/2020 21:40:44

8/4/2020 21:59:05

8/4/2020 22:35:48

8/4/2020 22:37:55

Escola
Municipal
Maestro
Honório
Maestrelli

Foi ótima 10

Habilidades sociemocionais e
participação social.
Participação em atividades
culturais e esportivas.
Refletir e efetivamente aplicar
conhecimentos atitudes e
competências necessárias ao
longo da vida escolar.
Professora

A pandemia fez com que nós
tivéssemos empatia em relação
É o processo pelo qual os alunos ao próximo, foco e persistência, a
tolerância ao estresse para lidar
aprendem dentro da escola.
com esse sentimento comum
neste período.

De ótimo esclarecimento
e a importância de
trabalhar o emocional e Expectativas
não somente os
para o retorno
conhecimentos
específicos.

Um ambiente seguro para a
aprendizagem, emocional
preservado, melhores resultados
acadêmicos, menos evasão
escolar, melhora no
comportamento e convivência
dentro da escola.

É um processo no qual os alunos
Ao meu ver a Educação
aprendem o que é a empatia, à
Socioemocional veio de encontro
verem o outro e a fazer na prática,
ao momento em que estamos
com atitudes. Este deve estar
vivendo e de maneira acertiva
dentro do currículo escolar,
para nos auxiliar a conduzir
Coordenaçã levando e ensinando as crianças
nossas crianças a passarem por
com afetividade. O professor
o
essa fase de uma forma que não
sendo o exemplo, bem como
seja traumática, ensiná-los a
todos os funcionários da
entender e saber lidar com seus
instituição. Afetando de forma
sentimentos e com toda essa
direta e indireta a família e a
situação.
comunidade.

Saúde mental.

Em nossa escola
trabalhamos
muito com as
famílias, em
diversos
aspectos. Como
poderíamos
ampliar este
campo em
relação família
escola?
Foi ótima. Eu também fiz
um pensar sobre o meu
emocional,
principalmente nesta
época da pandemia, pois
a gente fica mais
ansioso e preocupado.
Para mim foi de grande
importância.

Isso fez nos reinventar, valorizar
A educação socioemocional
cada momento para o bem-estar
apresenta impactos em minha
da criança. Desenvolver mais a
É estabelecer vínculos, laços e
escola. Valorizamos cada
empatia em nós, mergulhando no
empatia com o próximo. Saber
momento da vida do aluno, me
emocional e nas dificuldades de
compartilhar com outro meus
coloco à disposição (família e
cada criança. O momento é de
pensamentos. Aprender a
escola) do que surgir para mudar
dúvidas, mas é assim que se
conhecer, a conviver, Acer e a
o quadro, entramos num contexto
constrói, se aprende, se ensina; é
fazer numa forma ampla com o
para mudar a situação dentro e
Professora
um novo renascimento,
outro. É um processo que se
fora da escola. As crenças e
do ensino
avançando de forma considerável.
pratica se faz. A gente ensina e
valores vem do coração, eu
fundamental
O reinventar, fez nós
aprende, dentro do currículo
enquanto profissional educadora,
escolar. Isso só acontece quando descobrirmos a nossa disposição
trabalho com amor com as
para o educar e se preocupar com
vai para dentro da escola, da
crianças: o autoconhecimento,
família, é de fato a referência para o outro, pontuando os valores que
sua vivência, saúde,
possamos ensinar. Temos que ser
desenvolver a educação
relacionamento e cidadania. O
perseverante, tomar iniciativas ,
socioemocional.
acolhimento deve permear a
refletir e ter empatia para o
nossa prática o tempo todo.
mundo melhor.

Professor

Como
estabelecer
conexão com a
família
(propostas) é
fundamental.

Foi muito bom parar e
pensar: a grande
retomada (renascimento,
crenças e valores),
perseverança,
cooperação, gentileza.
Essas possibilidades,
estabelecer vínculos.
Para dentro de si e fora,
no momento remoro
como fazer. Nos
oportunizar, aprender
com os outros é o
grande desafio.

Segundo a palestra são questões
que geram Ciências. CASEL que
vai à frente, lança nos anos 2000,
questão de acolhimento, política
pública nos Estados Unidos, na
Auto consciência, como estou me
nossa BNCC em 2018. As 10
sentindo. Pelo movimento
referências se tornam
constante da nossa vida; perceber
fundamentais para os dias de
É questão de acolhimento dentro
a si mesmo, eu sou forte,
hoje. É um processo que se
da Escola e da Família. A escola
controlar nosso impulso, níveis de
pratica, se faz! A todo momento
deve se mobilizar, é um
estresse, autodisciplina,
dentro dos conteúdos. Curriculum
currículum abrangente, virtuoso. É
estabelecer metas, consciência
é para dentro da Escola, eu tenho
a grande referência, precisam as
social, nos colocar no lugar do
que fazer. Só é verdadeiro
famílias prativar o envolvimento
outro (empatica); tomar decisões
quando é ação. Envolvimento de
com o nosso Planeta. Ações
responsáveis. Busca de
todos os atores da escola. Foi
significativas que podem ser
resultados, melhorar os
criado pelo CASEL; que nos
ensinadas como fazer.
resultados acadêmicos. O
orienta sobre passos (alunos +
momento é de dúvidas, reflexões,
escola + família). Serve para
questionamentos.
regular essas emoções, relações,
consciência, os meus atos
influenciam, sinergia. Nos estar
dando um alerta. Vai mudar, já
mudou, estamos mudando.
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Professora

CMEI
Professor
Vicente De
Conti

sandrinhabarbosa200 Sandra Cristina dos
8/5/2020 10:30:09
8@hotmail.com
Santos Silva

celina_sifolelli@hotma
Escola
8/5/2020 14:49:48
Celina Ribeiro sifolelli
il.com
Tiradentes

Professora

Cmei
Professor
João Vaz do
Amaral

cidinha.barros56@gm Maria Aparecida
ail.com
Barros de Oliveira.

suelicavalcantiesilva
@gmail.com

8/5/2020 18:19:57

8/5/2020 22:28:18

Sueli Cavalcanti Silva

Professora

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

cidinha.barros56@gm Maria Aparecida
ail.com
Barros de Oliveira.

Professor

8/5/2020 18:11:34

Cmei
selmainaciodelima@h Selma Inácio de Lima Professor
Vicente de
otmail.com
Oliveira
Conti

Escola Cmei
Maria
Professora
Thereza
Spirandelli

8/5/2020 17:16:40

cidinha.barros56@gm Maria Aparecida
8/5/2020 16:37:52
ail.com
Barros de Oliveira.

Escola Cmei
Maria
Professora
Thereza
Spirandelli

Professor

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

rosalinaipb@hotmail.c Rosalina Conceição
om
Brito

8/5/2020 9:09:24

É um momento de
autoconhecimento, de olhar para
dentro de si, aprofundarmos nas
nossas crenças e valores e
através das dúvidas do momento
gerenciar nossas emoções,
manter habilidades de
relacionamento e tomar decisões
com consciência social.

Como atender
criança de
inclusão nessa
pandemia?. Sala
de Recurso.

O cuidado com o
emocional do
professor e suas
dificuldades sem
empatia

Aprofundar o
tema abordado.

Nesse momento de pandemia a
educação socioemocional veio
para somar ,com um aprendizado
Atitudes escolares,
diferente para nós ajudar neste
Excelente palestra
comportamentos ,Não evasão e
momento tão difícil que estamos
maravilhosa
resultados acadêmicos .
passando É um aprendizado
que iremos levar para aos
longos anos de nossas vidas. .

A forma que cada professor lida
com seus alunos fazendo
conexão com as famílias,
O comportamento, não evasão,
respeitando suas crenças, valores
resultados acadêmicos e atitudes Excelente.
e emoções, dialogando e levandoescolares.pp
os a exporem seus pontos de
vistas trabalhando a empatia e a
perseverança.

É o processo através do qual
os alunos aprendem dentro do
currículo escolar a refletir
efetivamente aplicar
conhecimento atitude e
competência necessária ao longo
de sua vida escolar
Educação socioemocional é o
desenvolvimento dos aspectos
sociais e emocionais dos alunos
dentro do contexto das
instituições de ensino, incluindo
uma adequação do currículo
escolar. Sendo assim, esse
trabalho envolve o estímulo a
habilidades como: o
autoconhecimento e a
criatividade.

Excelente . Uma
maravilhosa palestra .

ótima

Mudança de
atitudes.

Eu acho que
temos muito que
aprender sobre
a Bncc ,as
novas diretrizes
as novas
diretrizes . Tbm
relações
humanas .

Acho que temos
muito que
aprender sobre a
Bncc que são as
novas diretrizes
. . Tbm relações
humanas

Dar continuidade
com o tema.

Acho que temos
muito que ouvir e
Excelente. Maravilha de
prender as
palestra
novas diretrizes
da Bncc

Excelente.

Melhoria no aprendizado, redução
de conflitos, autocontrole, evasão
escolar entre outros.
Ótima
Podemos dizer que tornar-se-ão
emocionalmente mais saudáveis.

A Educação socioemocional
promove um ambiente seguro de
aprendizagem,qualidade no
desempenho acadêmico e
Excelente palestra.
melhoria no clima escolar
,contribui para o desenvolvimento
integral do educando envolvendo
professores,alunos e família.

É o processo através do qual os
alunos aprendem ,dentro do
currículo escolar, a refletir e
O mundo atual, desigualdades ,
efetivamente aplicar
A humanização , valores .
tecnologia.
conhecimentos,atitudes e
competência necessarias ao
longo da vida escolar.
Nesse momento de pandemia a
É o processo através do qual
educação socioemocional veio
os alunos aprendem dentro do
para do.ar com um aprendizado
currículo escolar a refletir e
Atitudes escolares
diferente para nos ajudar nesse
efetivamente aplicar
,comportamento,Não evasão e
momento tão difícil que estamos
conhecimentos atitude e
resultados acadêmicos .
passando É um aprendizado que
competência necessária ao
iremos levar para aos longos anos
longo de sua vida escolar .
de nossas vidas .
Ela vem contribuir com ações de
É uma educação voltada para as Nos traz um olhar para como lidar
intervenção para que o ser
atitudes de comportamento e
com esses sentimentos nesse
humano saiba lidar com as
emoções .
período de isolamento social.
emoções, sentimentos e valores.
Nesse momento de pandemia ,A
É o processo através do qual os
educação socioemocional veio
alunos aprendem dentro do
para somar com um aprendizado
currículo escolar a refletir
Atitudes escolares
diferente para nós ajudar neste
efetivamente aplicar
,comportamento, A não evasão e
momento tão difícil que estamos
conhecimento atitude e
resultados acadêmicos .
passando É um aprendizado que
competências necessárias ao
iremos levar para aos longos
longo de sua vida escolar .
anos de nossas vidas .

É o desenvolvimento dos
aspectos socioemocionais através
do currículo escolar, refletindo e
aplicando em sua vida diária.
Seja em sua vida acadêmica ou
Me fez uma pessoa mais
social ,atitudes e valores
empática
pertinentes ao desenvolvimento
humano são necessários como
regulação emocional, relação
interpessoal e de atitudes de
cuidado com os outros.

É o processo através do qual os
alunos aprendem,dentro do
currículo escolar, a refletir e
efetivamente aplicar
conhecimentos,atitudes e
competências para a
transformação pela educação.
A educação socioemocional só é
verdadeira quando acontece.
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Escola
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Tiradentes

Professor.

Professor
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Escola

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

Escola
Municipal
vedovelourdes506@g Maria de Lourdes da Maestro
8/6/2020 18:47:24
Honório
mail.com
Silva Dale Vedove
Maestrelli
Profe

marinalvadasilvaramo Marinalva da Silva
8/6/2020 16:07:56
s@outlook.com
Ramos

Lígia Mara de
Almeida Santos
Rossatto

joycipereira26@gmail. Joyci Rodrigues
com
Pereira

ligiamararossatto504
8/6/2020 16:02:00
@gmail.com

8/6/2020 15:35:33

Cmei Vicente Serviço
de Conti
Gerais

mariaapbarbosa230@ Maria Aparecida
8/6/2020 14:19:54
gmail.com
Câmara Barbosa

Serviço
gerais

Escola
Municipal
Professora
Aníbal Khury
Neto

Cmei
Professor
Vicente de
Conti

Professora
EI

zuleide.freires@hotma Zuleide Gonçalves
8/5/2020 23:04:45
il.com
Freires Pinheiro

Cilene Calvacante
Macedo

Cmei
ANDREIA
Professor
andreia.josemonteiro
APARECIDA ALVES
João Vaz
@gmail.com
DE QUADRO
Amaral

cilene01@hotmail.co
8/5/2020 22:55:56
m

8/5/2020 22:46:04

Pela necessidade de desenvolver Resgatar entre as famílias as
valores nas escolas reforçando o questões de valores que devem
conhecimento já adquirido
ser atribuídos desde cedo.

Autoconhecimento, criatividade,
empatia.

Excelente

Que tragam mais
conhecimento
sobre esse
assunto que é
tão relevante

Palestras que
possa trazer
10 entendimento
neste momento
tão difícil.

Trabalhar mais
relações
humanas

De como os pais
pode lidar com
crianças com
necessidades
especiais

No compartamento é importantes
, para que no futuro torna um
adulto responsável é ético, com
habilidades para desenvolver sua Ótima
cidadania com empatia e
capacidade ,saber lidar com o
próximo .

Excelente

Palestra de
autoestima para
os professores.

Teremos alunos com melhores
resultados acadêmicos, mais
preparados emocionalmente e
Ótima.
desenvolvendo suas habilidades e
autonomia.

Atitudes escolares,
comportamento

Continue assim

Otima

O acesso das
crianças as
mídias sociais.

Meios
tecnológicos de
É o processo através do qual os A criação de diferentes espaços
Muito importante , pois transmissão de
O impacto da aprendizageme
informação para
alunos aprendem, dentro do
para que a criança e o adolecente
ela orienta como lidar
ensinando a criança conceitos de
currículo escolar, a refletir e
sinta-se seguro para uma
com o aprendizado em aplicar
educação, gentileza e respeito em
efetivamente aplicar seus
educação em sua própria casa e
meio a pandemia com o conteúdos aos
qualquer lugar por onde passe
conhecimentos ,suas atitudes e
q nada mais é uma alternativa e
envolvimento de todos , alunos para que
cooperando para seu próprio
competências necessárias de sua não uma condição provocada pela
no caso família, escola e seja feito um
desenvolvimento.
trabalho com
vida escolar .
pandemia.
alunos .meios
melhor qualidade
.

É uma adequação no currículo
escolar

Processo que os alunos
aprendem dentro do currículo
escolar.

Ajuda os alunos a desenvoler
auto controle melhora
desenvolvimento acadêmico e
melhora a relação escola e
comunidade.

A forma que cada professor lida
com seus alunos fazendo
conexão com as famílias,
Comportamento, não evasão,
respeitando suas crenças, valores
resultados acadêmicos e atitudes Muito boa.
e emoções, dialogando e levandoescolares.
os a exporem seus pontos de
vistas trabalhando a empatia e a
perseverança.

Estamos aprendendo a lidar com
o novo e uma fase de adaptação
fortalecer os vínculos entre
escola,família e alunos gerando
parcerias .
Nesse momento de pandemia
estamos aprendendo a olhar o
outro com mais empatia e é
Buscar através das atividades
preciso que estejamos atentos
propostas não somente
para as mudanças que estão
conteúdos tradicionais, mas
também habilidades que capacite ocorrendo na educação e nas
nossas vidas. Que possamos
nossos alunos para uma vida
aproveitar para fazer o nosso
emocionalmente equilibrada.
melhor e viver um dia de cada
vez.
E o desenvolvimento emocional Os alunos estão em suas casas
da criança,onde ele aprende
vivenciando novas habilidades,
dentro do currículo escolar a
com novas rotinas e lidando com
refletir sobre o conhecimento
a ansiedade ,medo de como vai
efetivo, atitudes e competências ser futuramente. E mais uma vez
necessárias ao longo de sua vida a família está presente onde
escolar.
inspira segurança.
É o processo do qual os alunos
aprendam dentro do currículo
Com esse momento de pandemia
escolar a refletir e ampliar
veio para somar com um
conhecimento atitudes e
aprendizado diferente
competência ao longo da vida
escolar
Está fazendo com que
enxergamos que o emocional do
É o desenvolvimento dos
aluno também é um ponto
aspectos sociais e emocionais
dos alunos dentro do contexto das importante a ser trabalhado, que
se ele não estiver saudável, ele
instituições de ensino.
não rende.

Educação socioemocional é o
desenvolvimento dos aspectos
sociais e emocionais dos alunos
dentro do contexto das
instituições de ensino, incluindo
uma adequação do currículo
escolar. Sendo assim, esse
trabalho envolve o estímulo a
habilidades como: o
autoconhecimento e a
criatividade.
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8/10/2020 12:42:35 kelli.jb@gmail.com

Vicente de
Conti
Escola
municipal
honorio
maestrelli

martaolvsntos@gmail. Maria Marta de
com
Oliveira

8/8/2020 23:55:08

Estudar os valores

É o desenvolvimento dos
aspectos sociais e emocionais
dos alunos dentro do contexto
escolar e eles aprendem dentro
do currículo escolar o estímulo e
habilidades o autoconhecimento e
criatividade.

Consultório
de Psicologia Psicóloga
Infantil

Seguranca a saude

Estar se preocupando com o
próximo

Temos que ter empatia social , se
colocar no lugar do outro ,
colabora , ouvir as pessoas e
saber trabalhar mudanças de
comportamento dentro das
escolas nas questões emocionais.

Acho muito
importante e
pertinente
profissionais da
Educação serem
preparados para
trabalhar com o
tema "emoção"
das crianças e
jovens,
principalmente
no momento
diante do cenário
mundial que
estamos.
Foi extremamente
esclarecedora e leve, já
conhecia o trabalho da
Os impactos da Educação
nuvem 9 Brasil, mas
Socioemocional são importantes e
ouvir o Alessandro
vitais na formação de nossas
possibilitou desenhar o
crianças, saber nomear e
lindo e verdadeiro
reconhecer os sentimentos, faz as
trabalho que realizam.
relações melhores e mais leves,
Não faço da parte da
dando espaço para a escuta,
rede, mas deixo aqui
partilha e empatia.
meu agradecimento pela
oportunidade de ter
participado.

Aprofundar neste
tema

Preparação dos
alunos pós
pandemia .

Ter novos
conhecimentos

Otima

Excelente , contribuiu
muito com meu
aprendizado pessoal e
profissional.

Aprofundar o
tema abordado.

Ser criativo aprender com o outro Palestra util para viver

Aprender a conviver em grupo

É saber lidar com as próprias
emoções e com as pessoas ao
seu redor é a chave do sucesso
na vida escolar, pessoal e
profissional. Ajuda a preparar as
pessoas para enfrentar os
desafios da sociedades e
promovem mudanças
significativas em suas vidas.

Está fazendo com que prestemos
mais atenção às nossas
Impacto positivo em performance
emoçõese analisar o que é
acadêmica,saúde,relacionamento Excelente.
essencial para nossas vidas e
s e cidadania.
relacionamentos.

Esse momento está nos
mostrando o quanto a educação
socioemocional é importante na
Educação Socioemocional é
"aprender e despertar" dentro das vida de nossas crianças, diante
de tantas mudanças, medos e
crianças e jovens o
reconhecimento dos sentimentos, "vazios", quem tem a bagagem
o valor das relações, da empatia e para reconhecer e nomear seus
sentimentos está mais protegido
do respeito.
para enfrentar todos os desafios
do momento.

Professor
primeira a
Ver, conhecer,viver.
quarta serie

Professora
EI

CEMEI Maria
estagiária
Teresa

Secretária

linovaesdossantoss@ Marli Novais dos
gmail.com
Santos

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

8/7/2020 20:20:45

vanildebrazil@gmail.c Vanilde Mignaca
8/6/2020 20:04:10
om
Brazil Oliveira

A Educação Socioemocional
ajuda o indivíduo a desenvolver
habilidades necessárias para
entender e gerenciar emoções,
desenvolver a empatia,tomar
decisões responsáveis e manter
relacionamentos saudáveis.
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ATA ENCONTRO ONLINE, 31 DE AGOSTO DE 2020
“Educação Socioemocional – apresentação atividades, livros e calendário”

ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS SECRETÁRIOS,
DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES DA REDE CODINORP EDUCAÇÃO,
REALIZADA PELO INSTITUTO LOTUS EM PARCERIA COM A EMPRESA
NUVEM9BRASIL, EM 31 DE AGOSTO DE 2020, NO FORMATO ENCONTRO ONLINE, VIA
SKYPE
Participantes:
IVONETE DE ALBUQUERQUE GUASTALA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO – CAFEARA;
ROSIRENE CRISTINA SILVA DE ARAÚJO, ASS. PEDAGÓGICA – CENTENÁRIO DO SUL;
GRACIELI RAMOS MARTINS BERNARDO, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU; ADRIANA
CRISTINA LOTTI DE LIMA MARTINS RAMOS, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU; RAQUEL
DE LIMA MOURA, ASS. PEDAGÓGICA – PORECATU; JANICE GOMES, ASS.
PEDAGÓGICA – BELA VISTA DO PARAÍSO; MARIA VITORIA PORUNGABA DA ROCHA,
DIRETORA, ESCOLA MUNICIPAL HELENA KOLODY – PRADO FERREIRA; ANDRÉA DE
AQUINO TUROZI CONSTANTINO, PROFESSORA EI – CAFEARA; ALESSANDRA TUROZZI
DOS SANTOS, COORDENADORA – CAFEARA; ANDREIA SEGA, PROFESSORA EI –
PORECATU; ANGELA JACINTO DA SILVA FUKUSHIGUE, COORDENADORA EI –
PORECATU; ELIANE REGGIANI F. DOS SANTOS, PROFESSORA EI – CAFEARA; FABIANA
FERNANDES DOS SANTOS, PROFESSORA EI – CAFEARA; ILZA XAVIER DOS SANTOS,
ORIENTADORA PEDAGÓGICA – CENTENÁRIO DO SUL; LUZIANE CRISTINA IGNÁCIO
TALIERI, PROFESSORA EI – PORECATU; MARIA JOSÉ DE VASCONELOS ALECRIN,
DIRETORA E.M. DE CAFEARA – CAFEARA; VILMA ISMERALDA SILVA GUIMARÃES,
PROFESSORA EF – PORECATU; VIVIANI ZAGO KAWASSAKI, SUPERVISORA –
CENTENÁRIO DO SUL; ALESSANDRO AYUDARTE, DIRETOR PEDAGÓGICO –
NUVEM9BRASIL; PAULO RICARDO ABUD, DIRETOR – NUVEM9BRASIL; KATIA CRUZ,
GERENTE DE PROJETO.
Aos 31 dias do mês de Agosto de dois mil e vinte (2020), das 9h45 às 11h45, reuniram-se, via
Skype, as Secretárias, Diretores e Coordenadores escolares da Rede Codinorp Educação e as
equipe o Instituto Lótus e Nuvem9Brasil acima relacionados, para a atividade intitulada
“Educação Socioemocional – apresentação de atividades, livros e calendário”. O professor
ALESSANDRO, DIRETOR PEDAGÓGICO DO NUVEM9BRASIL, dá início ao encontro
pontuando as atividades que serão desenvolvidas: 1) apresentação de atividades do
acolhimento e retomada e de atividades temáticas. 2) Apresentação dos livros Nuvem9Brasil,
enviados previamente aos 10 municípios que compõe o CODINORP Educação. 3) Proposta de
agendamento de mais 3 Encontros até o final de 2020. Inicialmente, o professor
ALESSANDRO fala sobre a importância do compartilhamento de experiências entre os
professores e entre os municípios. Fala também sobre a importância que tem para o
NUVEM9BRASIL, receber o feedback acerca das atividades para que as mesmas possam ser
atualizadas e/ou adaptadas às necessidades e realidade de professores e alunos em sala de
aula. Em seguida, explica que os materiais recebidos previamente, no dia 28 de Agosto, tem
foco no trabalho com os alunos, mas também tem foco no trabalho com suas famílias. Adianta
que já no encontro online a ser realizado no mês de Setembro, será possível tratar dos temas
também com as famílias. O professor ALESSANDRO passa a compartilhar em tela as imagens
dos materiais enviados (vide abaixo), e passa a destacar a importância de um aspecto do
NUVEM9BRASIL que é importante para os professores e coordenadores, quando se fala de
Educação Socioemocional, estamos falando de valores, é fundamental entendermos, e que
também as crianças compreendam, que esses valores são universais, esses valores são da
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humanidade. Diz que uma das características do material é mostrar histórias que se passam
em vários lugares do planeta. Exemplifica que quando o valor INICIATIVA é apresentado, está
se falando de INCIATIVA no Paraná, em São Paulo e também no Nepal. Diz que este é um
dado muito relevante no que se refere às histórias presentes no material NUVEM9BRASIL. A
ideia é que as crianças percebam que é importante não somente praticar a INCIATIVA, mas
também que esse não é um valor local e sim, global. Que a criança que vive no Paraná pode
ter o mesmo olhar sobre os valores que uma criança que vive no Nepal. Fala sobre uma
matéria exibida na TV que tratou da extinção do Rinoceronte, e que apenas essa matéria
poderia ser utilizada para tratar de inúmeros assuntos com as crianças, desde a questão
ambiental, a proteção de animais silvestres, até as características de regiões do Brasil e de
outros países do mundo. Discorre sobre o livro que trata do valor HONESTIDADE, cuja história
se passa na África, e que deve ser entendido da mesma forma: HONESTIDADE é importante e
deve ser praticada igualmente na África, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Fala
ainda da possibilidade de aprendizado das questões culturais e diferenças sócio econômicas
de cada local, fazendo contraponto com as características do nosso país. Segue a
apresentação, introduzindo o valor PERSEVERANÇA, que tem como personagem um castor –
nos livros, os animais estão relacionados também ao ambiente, à localidade onde se passa a
história, no caso do castor, é uma espécie característica de regiões da América do Norte – e
que com seus pequenos dentes consegue construir diques e desviar o curso de rios,
demonstrando grande PERSEVERANÇA. Assim, as crianças entenderão melhor, por meio das
histórias e dos animais, os valores apresentados. Por último, o valor EMPATIA, que é
apresentado através da baleia jubarte, espécie encontrada no litoral brasileiro e também no
litoral colombiano. Fala também da possibilidade de usar os materiais para tratar da educação
ambiental, da reciclagem, através dos temas da educação socioemocional, de forma
multidisciplinar. O professor ALESSANDRO informa a todos que, em vista da pandemia e
pensando em colaborar com a EI dos municípios do CODINORP Educação, o
NUVEM9BRASIL disponibilizou também, no formato digital, os livros para os Anos Iniciais, com
os mesmos temas, e que pode ser utilizado para as primeiras leituras e atividades, as mais
diversas, que são base para o entendimento e a prática dos valores apresentados. O professor
ALESSANDRO passa então para as atividades do PROGRAMA ACOLHIMENTO E
RETOMADA NUVEM9BRASIL, que tem três aspectos principais: 1) a leitura dos valores, 2) os
diálogos sobre os valores e 3) a prática dos valores. Fala de exemplos de atividades
propostas, que podem trazer a criança para o universo lúdico, para as histórias dos animais,
dos países, como na ‘contação’ de histórias, que vão trabalhar a imaginação e que podem
levar as crianças até o Zâmbia ou o Nepal. Neste material há links para músicas dos locais
onde se passam as histórias e para curiosidades acerca dos animais, por exemplo, e que
podem contribuir para aguçar a curiosidade e despertar o prazer da leitura. E, através da
leitura, chegar a alfabetização socioemocional. Além disso, todo o material e atividades
sugeridas está voltado para a nova BNCC, indicando qual o ano, disciplinas e competências
estão contempladas em cada uma delas. São atividades que vão ao encontro e se somam às
atividades em sala de aula. O professor ALESSANDRO passa para as atividades de
CONEXÃO COM A FAMÍLIA, que já foram enviadas aos professores e sobre as quais foi
baseada e enviada uma pesquisa aos professores com vistas a ter um feedback dos
resultados obtidos até o momento (vide respostas abaixo). Por fim, o professor ALESSANDRO
informa que em Setembro, Outubro e Novembro, haverá encontros em datas a serem
fechadas, com toda a comunidade CODINORP Educação, professores e pais, e que o primeiro
tema será “Pais como treinadores de emoções”. A partir daí, abre o microfone para perguntas,
dúvidas. O diretor do NUVEM9BRASIL, PAULO RICARDO ABUD, toma a palavra e reforça a
necessidade de um feedback das atividades realizadas, para que cada município tenha um
indicador de resultado e para contribuir com a educação socioemocional no país. O professor
ALESSANDRO informa que será enviado questionário para recepção do feedback de cada
município. O professor ALESSANDRO agradece e informa que a palestra foi gravada e será
disponibilizada a todos. O encontro foi finalizado às 11h45.
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PRINTS ENCONTRO ONLINE
“Educação Socioemocional – apresentação atividades, livros e calendário”
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ATIVIDADES DIGITAIS
“Acolhimento e Retomada”
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“Educação Socioemocional – apresentação atividades, livros e calendário”
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Município

Nome Completo:

Endereço de e-mail

Função
(Professor
EI/EF, Diretor,
Coordenador,
etc.)

Nome da
Instituição

Carimbo de
data/hora

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

3º ano

Educação
Infantil

Educação
Infantil

2º ano

Educação
Infantil

Outros

Nunca

Nunca

Algumas vezes
na semana

Algumas vezes
na semana

Outros

Outros

Algumas vezes
na semana

Assessoria
Outros
Pedagógica

Eu ensino
para o(s)
ano(s):

sim, muito

Trabalho com
orientação aos
professores.

sim, muito

Não estou em sala sim, muito

Não tenho
trabalhado

compaixão, bondade,
confiança, gentileza,
tolerância
respeito,
compromisso,
gentileza, ética,
empatia

responsabilidade,
gratidão,
generosidade,
compromisso,
encorajamento,
inovação

Ainda não tem a
possibilidade de
esta trabalhando
atraves do
programas as
aulas esta sendo
remotas.

Ainda não coloquei
em prática
Faz tempo que não
estou em sala

Melhora o
comportamento do
grupo

Não tem como
relatar, por conta da
aula remotas

Mais união entre a
turma,
responsabilidade
com as atividades
escolares...

Para formarmos
pessoas melhores

Para juntar escola e
familia

Sim muito...

criatividade, confiança,
Para controlar a
O respeito entre as
autocontrole,
emoção das crianças crianças
encorajamento,
empatia

Através de trabalho
sim, muito
interdisciplinar.

sim, um pouco

Principalmente
nesse momento de
tantos conflitos
internos.

Foi observado mais
empatia entre os
alunos , mais
Para levar nossos
aceitação com o
alunos a reflexão, de
outro, respeito,
forma mútua sempre
responsabilidade
pensando no outro.
nas atividades
pedagógicas, dentro
e fora da escola.

responsabilidade,
respeito,
perseverança, união,
integridade, gratidão,
generosidade,
Não só na escola
coragem, confiança,
,mas na vida como
amor, cidadania,
um todo .
compromisso,
gentileza, tolerância,
prudência,
encorajamento,
iniciativa, inovação,
empatia, comunicação

responsabilidade,
respeito, união,
alegria, criatividade

Assessoria
Pedagógica

Relate uma
experiência,
positiva, que você
observou em seus
Compartilhe até 5
alunos como
fotos/imagens desta(s)
resultado da
experiência(s) conosco:
utilização do
Programa de
Educação
Socioemocional
Nuvem9Brasil.

Tengo observado que
os alunos eatao tendo
Responsabilidade
mais empatia se
colocando no lugar do
outro.

Construção de
saberes

responsabilidade,
respeito,
determinação, amor,
tolerância
responsabilidade,
respeito, união,
alegria, sabedoria

Por que você
acredita que a
Educação
Socioemocional é
importante em sua
escola?

Na sua opinião, além
dos valores
honestidade,
perseverança,
iniciativa e empatia,
quais são os 5
principais temas
(valores) que
contribuem com a
educação
socioemocional dos
alunos?

responsabilidade,
respeito,
perseverança,
determinação,
integridade, alegria,
sabedoria, paciência,
coragem

O trabalho é feito
diariamente,control
sim, muito
ando as emoções
dos bebês.

sim, muito

sim, muito

Tenho trabalhado
com orientações
aos professores
que me pedem.

Ensino religioso

sim, muito

Eu acredito que o
Programa de
Educação
Socioemocional
Nuvem9Brasil me
ajuda, enquanto
educador, a refletir e
praticar os valores
de honestidade,
perseverança,
iniciativa e empatia.

Assessoria
Pedagógica

Explique, em
poucas palavras
Uso o
como tem
Programa de
trabalhado o
Educação
Programa de
Socioemociona
Educação
l Nuvem9Brasil:
Socioemocional
Nuvem9Brasil:

Nuvem9Brasil - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
"APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES, LIVROS E CALENDÁRIO"
Lista de presença e respostas pesquisa satisfação
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Cafeara

CMEI São Judas
Tadeu

CEI MENINO
JESUS I APMI

Escola de Cafeara Cafeara

alindutra@hotmail.com Aline Ferreira Dutra

juanejuliana@hotmail.c Juliana de Andrade
om
Pereira dos Santos

mariangela.rizzatti@hot Mariangela Rizzatti
mail.com
Avila

conceicaoapfr@hotmail Conceição Aparecida CMEI CASINHA
.com
Francisco de Araújo FELIZ

luziane.talieri@hotmail. Luziane Cristina
com
Ignacio Talieri

jacidiasr@hotmail.com Jaci Dias Rodrigues

9/8/2020 17:56:10

9/8/2020 21:00:18

9/8/2020 21:08:11

9/8/2020 22:47:44

9/9/2020 6:59:25

9/9/2020 8:05:31

Porecatu

Guaraci

Cmei Professor
João Vaz Amaral

CMEI Recanto da
Alegria
Diretor

Coordenação
Pedagógica

LUPIONÓP PROFESSOR
OLIS
EI

Professora

Centenário Educadora
do Sul
Infantil

Professora

Professor EI

Cafeara

9/8/2020 17:47:27

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Outros

Algumas vezes
na semana

Algumas vezes
na semana

Outros

Algumas vezes
na semana

Algumas vezes
na semana

Algumas vezes
na semana

sheylacafeara@hotmail Sheila Fernandes
.com
Fabrini

Educação
Infantil

CMEI São Judas
Tadeu

cristinaquirino@hotmail Cristina da Silva
.com
Quirino Martins

9/8/2020 17:22:18

Algumas vezes
na semana

1º ano, 2º
Bela Vista Professor de
ano, 3º ano,
Nunca
do Paraíso sala de recursos 4º ano, 5º
ano

Educação
Infantil

Escola municipal
professora Clélia
Maria de Oliveira
Albuquerque

Educadora
infantil

Cafeara

Centro Municipal
de educação
infantil São Judaa
Tadeu

marcelaturozi@hotmail. Marcela Maria dos
com
Santos Turozi

9/8/2020 16:57:37

responsabilidade,
respeito, criatividade,
confiança, iniciativa

Identificar seu
sentimentos,
contação de
sim, muito
história, musica,
trabalho em grupo,
vídeos, RODA de
conversa , oficinas.

Não usei ainda

sim, muito

Empatia

A confiança que os
alunos apresentam
ter pelo professor .
Proporciona o
respeito e a
confiança.

Não conheço

Ok

Através da música e
desenhos as
crianças
transparecem seus
sentimentos ,
desenvolvendo bem
estar , a
sensibilidade e
felicidade.

Porque os alunos
aprendem a ter
atitudes e habilidades
para lidarem com as
emoções , formando
cidadãos
responsáveis e
capazes de exercer
um papel ativo na
sociedade.

Melhoria no
desempenho do
professor.

O Agradecimento de
uma mãe

Nas aulas remotas
envolvimento da
familia
Para melhor o
ambiente num todo

Criatividade e
confiança muitas
crianças sente se
inseguras com
Porq ela está
atividades
relacionado a todo
relacionadas a
processo de
coordenação motora
educação integral de
desenvolveram bem
uma criança.
a criatividade e
confiança através de
atividades, contação
de histórias.

Para ensinar valores

É importante que a
criança consiga se
compreender e saber
lidar com suas
frustrações e a
convivência entre as
pessoas
Para proporcionar
momentos de
aconchego e troca
entre o corpo docente
e os alunos e suas
famílias.
Proporcionando um
ambiente agradável
para todos.

Ok

responsabilidade,
aceitação, compaixão, Sim
união, perdão
Pode nos ajudar a
perseverança,
compreender na
criatividade, sabedoria,
prática o papel de
honestidade, ética
educadores.

responsabilidade,
respeito, integridade,
gratidão, alegria

sim, muito

Por meio de
atividade que
envolvam os
objetivos práticos
de empatia,
iniciativa,
honestidade.

sim, muito

respeito, aceitação,
determinação, união,
sabedoria,
comunicação

sim, muito

Na educação
infantil trabalhei
com músicas,
contação de
histórias
identificação de
sentimentos.

Enviamos para os
pais e pedimos o
retorno

respeito, lealdade,
generosidade,
humildade,
honestidade

Eu utilizo o
programa através
de algumas
sim, muito
atividades
desenvolvidas com
meus alunos

responsabilidade,
gratidão, paciência,
resiliência, empatia

responsabilidade,
respeito, compaixão,
lealdade, criatividade

aceitação, união,
generosidade,
humildade, iniciativa

não

sim, muito

No momento
usamos apenas
para estreitar os
sim, muito
laços com as
famílias através do
meio remoto
devido à pandemia.

Não conheço

Ok

https://drive.google.com/open?id=
1orl02VSQ9ixtwbNc2GrTt5CDFe
NWopQz,
https://drive.google.com/open?id=
1WZRvpqlcReNmNwijH8oDC6hX
AlYyjS3E,
https://drive.google.com/open?id=
18acP9lfkv2jkIFKzca0eOfg2qYHtKrf,
https://drive.google.com/open?id=
1uIOYGJvQ-IOkKRs73ga3wpi2UuRiEhC
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Diretor

Centro Municipal
de Educação
Infantil São Judas
Tadeu

Escola Municipal
Irmã Osmunda

CEMEI Professor
João Vaz Amaral

julienemarques3103@ Juliene Garbosa
gmail.com
Marques

fabianaeducadora2011 Fabiana Fernandes
@hotmail.com
dos Santos

Ana Paula
anapaulapatrocinio@h
Patrocínio de
otmail.com
Oliveira Moretti

martaolvsntos@gmail. maria marta de
com
oliveira santos

9/9/2020 8:42:23

9/9/2020 8:51:51

9/9/2020 10:53:24

9/9/2020 10:55:47

Porecatu

Professora

Centenário
Professora
do Sul

Cafeara

Professora

Escola municipal
de Cafeara
CAFEARA
educação infantil e
ensino fundamental

respeito, criatividade,
autocontrole,
curiosidade,
comunicação

responsabilidade,
respeito, aceitação,
determinação,
gratidão

Trabalha os valores
respeito,
humanos nas
determinação, humor,
crianças, que no
alegria, criatividade,
futuro serão bons
sabedoria, confiança
cidadãos.

Através de
diálogos
constantes por
meio dos quais os
alunos podem
expressar seus
sim, muito
anseios, temores e
frustações.Também
através de histórias
que trabalham
alguns conceitos
emocionais.

Educação
Infantil

5º ano

Educação
Infantil

Com os livros,
alguns vídeos
Algumas vezes pesquisados a
sim, muito
na semana
parte e algumas
dinâmicas
trabalhadas online

praticar os valores
de honestidade,
Algumas vezes
sim, muito
perseverança,
na semana
iniciativa e
empatia

Algumas vezes
na semana

A afetividade e
senso de
humanidade.

Como as aulas
estão sendo online,
o contato com os
alunos está
Eu acredito, pois as ocorrendo de
crianças precisam
maneira remota,
saber desde cedo o mas pude notar o
respeito ao próximo. comprometimento e
a responsabilidade
com as atividades
que estão sendo
sempre entregues

De modo geral o
que observei é a
melhoria na questão
das habilidades de
relacionamento ;
Com esse trabalho
nota-se uma
interação maior
aluno/aluno e
aluno/professor
oque possibilita uma
troca de experiência
e maior aprendizado
para todos.

A educação
Socioemocional,
desenvolvida na
escola em seu
currículo de forma
sistemática e com
planejamento
intencional,desenvolv
e
competências,trazem
melhoria para
grandes problemas
sociais e
educacionais.

Conectando essas
habilidades ao
conteúdo
sim, muito
acadêmico,
incluindo e
promovendo essa
construção.

1º ano, 2º
ano, 3º ano,
4º ano, 5º
Todos os dias
ano,
Educação
Infantil

O trabalho foi
realizado em
momento de
pandemia. Em
minha atuação como
professora de
literatura incluí livros
com atitudes
Porque não podemos
diferenciadas e cada
responsabilidade,
mudar o que
aluno expôs através
determinação,
sentimos, mas
de uma aula o que
integridade, confiança, podemos aprender o
poderia ser mudado
autocontrole, empatia que fazer com esse
e como. Eles
sentimento.
deveriam selecionar
palavras que
interpretassem o
sentimento e
expressar num bate
papo o que
poderiam fazer para
melhorar.

https://drive.google.com/open?id
=1b3ZCS649FERDcZwx_Dm6S
DJsvMqewDAv,
https://drive.google.com/open?id
=1J0Ic_vNy7lG52wCD3bSnIxA3
xok5Oxr1,
https://drive.google.com/open?id
=1lcpuKOrI1nH1_7fC8ZynH_pK
_yrrPXiB
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Vanessa Paula
Francisco

Noeli Lopes

vhanessapaula@outlook.com

nnlopes@outlook.com

fabibiaeandre@hotmai Fabiana ferreira
l.com
pinto Trucolo

9/9/2020 11:40:13

9/9/2020 11:41:12

9/9/2020 12:43:30

Cmei são judas
Tadeu
Cafeara

Porecatu

Escola Municipal
Maestro Honório
Maestrelli

Professor

Professora

Lupionópoli
Professor
s

Escola Municipal
de Cafeara Educação Infantil
e Ensino
Fundamental.

Educação
Infantil

5º ano

2º ano

Todos os dias

Outros

responsabilidade,
respeito, união,
generosidade,
sabedoria,
compromisso,
gentileza, tolerância,
encorajamento,
empatia

respeito, união,
alegria, paciência,
amor, gentileza

Ele foi incluído no
material de aulas sim, um pouco
remotas

Sempre procuro
trazer os
ensinamentos de
boas ações e boas
sim, muito
atitudes com o
próximo e também
a solidariedade
entre eles .

Agora não está
tendo aula
presencial mas eu
como professora
Porque temos que
acredito que
educar também com mesmo antes de
o coração e a cima conhecer esse
de tudo com muito
programa já aplica
amor transmitindo
essa forma de
aos nossos alunos
ensino pois sempre
ações simples mas gostei de tratar
de grande valor
meus pequenos
social para vida
com muito amor e
deles , e como se
carinho e ensinácolocar no lugar do los a eles os
outro é importante . valores que
devemos ter e ser
mediante a
algumas situações
vivenciadas .

nenhuma. Não
houve envolvimento
è mais um material,
nem dos alunos e
só que existe a
nem da família,
dificuldade da família
acho que devido
se envolver
estarmos em
isolamento social.

respeito, confiança,
amor, compromisso,
honestidade, ética

Durante as aulas foi
trabalhado com os
alunos diversas
histórias e estes
tiveram que
reproduzir , e na
reprodução, eles
poderiam usar o
que tinham em
casa e eles usaram
da criatividade,
alguns
desenharam, outros
tiraram fotos deles
usando o cenário
de casa.

A educação
socioemocional,
forma o aluno por
inteiro, ele se torna
um cidadão melhor,
não apenas na sua
vida acadêmica, mas
pessoal e
profissional. O aluno
ele não está na
escola, apenas para
aprender os
conteúdos
curriculares, mas
também para se
formar um homem
preparado para a
vida, para o mercado
de trabalho.
Acredito que a
educação
socioemocional é
importante na minha
escola, pois ela não
vai mudar somente
os alunos, mas os
funcionários da
escola, os pais e a
comunidade em
geral.
Pois quando
trabalhamos na

Antes de começar
o curso, sabia
pouco sobre a
educação
socioemocional,
muitas vezes
trabalhava na
sala, porém, não
tinha muito
conhecimento
sobre esta área. O
curso é rico em
conteúdo, e me
enriqueceu de
forma grandiosa.
Algumas vezes Trabalho em sala
sim, muito
na semana
em forma de
vídeos, leituras,
jogos, trechso de
filme, pois esses
meios são
chamativos para
os alunos e são
meios diferentes
para trabalhar
diversos temas.
No dia a dia da
sala de aula,
algumas vezes,
acontece alguns
imprevistos entre
os colegas, então
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Porecatu

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

vivianizabela@hotmail VIVIAN IZABELA
.com
JULIÃO

celiareginasoncin@gm Célia Regina
ail.com
Sardinha Soncin

9/9/2020 14:44:18

9/9/2020 20:24:57

Diretor

CAFEARA
E
CENTENÁ PROFESSOR
RIO DO
SUL

ESCOLA
MUNICIPAL DE
CAFEARA E
ESCOLA
MUNICIPAL SÃO
JOSÉ

Educação
Infantil

4º ano, 5º
ano

responsabilidade,
respeito, alegria,
generosidade,
gentileza

A Educação
Socioemocional
,principalmente na
respeito, aceitação, Educação Infantil, é
cidadania,
importante pois
autocontrole, empatia auxilia na formação
integral das crianças
e refletirá em toda a
sociedade.

Durante esse
período de
atividades
remotas,o
conteúdo do
Programa é
trabalhado dentro
dos slides
Algumas vezes
enviados aos pais sim, muito
na semana
e crianças da
Instituição.A
devolutiva das
atividades
propostas em
cada tema se faz
por meio de fotos
e/ou vídeos.

Estamos
observando a
participação das
famílias nas
atividades,pois
nesse momento
estamos distantes
fisicamente das
crianças.

É difícil comentar,
pois nesse tempo
de pandemia
estamos longes, já
não estamos mais
no dia a dia da
criança com a
Porque é somente
mesma intensidade
através dela que as
de antes. Mas, o
crianças podem
que posso dizer é
aprender a colocar
que procuro ficar o
em prática suas
mais conectada
melhores atitudes e
possível com meus
habilidades,
alunos, sempre
gerenciando sempre
conversando e
suas emoções.
procurando dar
apoio a eles nesse
momento,
incentivando-os e
fazendo-os
acreditar que dias
melhores virão.

Em meus vídeos
procuro sempre
conversar com
meus alunos
sobre a
hostilidade, que dá
lugar ao espírito
colaborativo. Que
eles entendam,
que o outro é
diferente e, ao
Algumas vezes mesmo tempo,
sim, muito
na semana
fazê-los encarar
essa diversidade
como algo normal,
é o que torna a
convivência mais
leve e permite
criar laços afetivos
duradouros.
Fortalece-se
assim a empatia, a
tolerância e o
respeito.
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CMEI Ulisses
Pessoa de Lima

João Vaz Amaral

madavizentin15@gma Maria Madalena
9/10/2020 16:31:23
il.com
Vizentin Lima

Cmei Sao judas
tadeu

andreaturozi19@hotm Andrea de aquino
ail.com
Turozi Constantino

9/10/2020 9:01:25

cristeodoro147@hotm maria cristina
9/10/2020 13:40:26
ail.com
teodoro da silva

Escola Municipal
Parigot de Souza

jehaparecida2009@ho Jéssica Aparecida
tmail.com
dos Santos

9/9/2020 22:33:36

Coordenador

Porecatu

Professora

Centenario Educador
do sul
Infantil

Cafeara

Bela Vista
Coordenadora
do Paraíso

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

sim, muito

Uma boa ajuda
aos educadores
nessa pandemia
Algumas vezes que estamos
na semana
longe do
estabelecimento
de ensino
presencial

Nunca

sim, um pouco

Não tenho
trabalhado, pois
sou nova no
sim, muito
serviço e quando
entrei entramos na
pandemia.

Em roda de
conversa onde os
alunos podem
expressar seus
medos,anseios,fru
Algumas vezes strações,etc..tamb
sim, muito
ém por meio de
na semana
histórias das quais
trabalham alguns
conceitos
emocionais,ambie
ntais e outros .

Coordenaç
Nunca
ão

Devido a
pandemia não
estamos
utilizando.

Pois no mundo em
que vivemos os
sentimentos,
Ainda não
emoções são
trabalhamos.
essenciais para a
formação do cidadão

Para um melhor
controle emocional,
pois trabalhamos
com crianças de
varias classes
sociais.

Para nos orientar e
perseverança, união, poder orientar os
criatividade, amor,
pais como trabalhar
online com seus
compromisso
filhos em casa

respeito, aceitação,
lealdade, paciência,
tolerância

Perseverança

Não tive a
oportunidade ainda
de trabalhar com
esse programa.

É visível que na
questão das
habilidades de
Esta é importante
relacionamentos,on
pois desenvolve
de se faz esse
várias
trabalho nota-se
respeito, criatividade,
competências,que
uma interação
cidadania, resiliência,
trazem melhoria para maior aluno com
iniciativa
grandes problemas aluno,aluno e
sociais e emocionais professor,o que
.
possibilita maior
troca de
experiência e um
maior aprendizado.

responsabilidade,
respeito, aceitação,
perseverança,
determinação,
compaixão, bondade,
união, integridade,
perdão, gratidão,
humor, alegria,
lealdade,
generosidade,
humildade,
criatividade,
sabedoria, paciência,
coragem, confiança,
individualidade, amor,
cidadania,
compromisso,
gentileza,
autocontrole,
tolerância,
honestidade, ética,
liderança, prudência,
curiosidade,
encorajamento,
resiliência, iniciativa,
inovação, empatia,
comunicação
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Porecatu

Porecatu

Escola Municipal
Maestro Honório
Maestrelli

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

Escola Municipal
de Cafeara

santosgilma4@gmail.c Gilma Maria dos
9/11/2020 11:11:35
om
Santos Barros

franzinhagobetti@gma Francielle Tavian
il.com
Gobetti França

aleturozzi@hotmail.co Alessandra Turozzi
m
dos Santos

9/11/2020 11:11:50

9/11/2020 11:14:43

Cafeara

Porecatu

CMEI Vicente de
conti

Jhessica Pollyana
9/10/2020 17:12:53 poli_pds@hotmail.com Paranhos da Silva
Mendes Lopes

coordenador
pedagógico

Professor

Coordenador
Pedagógico

Estagiário

Porecatu pr porfessora

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

Edna Aparecida
pedagogacaeatno@g
9/10/2020 17:11:45
Trajano Caetano
mail.com
Alves
sim, um pouco

Com a empatia o
Algumas vezes respeito e a
sim, muito
iniciativa para com
na semana
os alunos

É trabalhado
constrastando a
eventualidade
imprevista
(pandemia).

Todos os dias

Na coordenação e
atendo
orientação dos
Algumas vezes
professsore
professores na
sim, muito
na semana
s
elaboração de
suas aulas.

Educação
Infantil

Trabalhamos junto
com as famílias
tenta uma
interação muito
sim, muito
importante para o
desenvolvimento
das crianças.

O Programa tem
sido trabalhado
1º ano, 2º
como atividade de
ano, 3º ano, Algumas vezes
ajuda emocional sim, muito
4º ano, 5º na semana
as famílias neste
ano
tempo de
pandemia.

Educação
Infantil

1º ano, 2º
ano, 3º ano,
4º ano, 5º Algumas vezes
ano,
na semana
Educação
Infantil

Esse tema
ultrapassa os muros
da escola, uma
criança que cresce A humanização
com esses valores
mediante essa
incutidos com
pandemia.
certeza se tornará
um adulto muito mais
"humano ".

responsabilidade,
respeito, aceitação,
perseverança,
determinação,
compaixão, bondade,
união, integridade,
perdão, gratidão,
alegria, lealdade,
generosidade,
humildade,
criatividade,
sabedoria, paciência,
coragem, confiança,
individualidade, amor,
cidadania,
compromisso,
gentileza,
autocontrole,
tolerância,
honestidade, ética,
liderança, prudência,
curiosidade,
encorajamento,
resiliência, iniciativa,
inovação, empatia,
comunicação

A colocação em
prática de temas
trabalhados,
mesmo não sendo
o número que
queríamos atingir.

Pois através dos
temas trabalhados
conseguimos falar
com as famílias de
uma forma prazerosa
atitudes que
precisam ter
enquanto família em
parceria com a
escola.

Pois a participação
da família é de suma
importância para o
Interação familiar
desenvolvimento da
criança

O respeito

Para desenvolver a
empatia ao próximo

respeito,
determinação,
bondade, amor,
gentileza

responsabilidade,
aceitação, união,
criatividade,
compromisso

respeito, aceitação,
bondade, união,
gentileza

responsabilidade,
respeito,
perseverança,
determinação, amor

Por estar em
contraste com as
eventualidades
locais, estaduais e
mundiais midiáticas
e/ou presenciais,
Parceria,
mediante fatos pré
empatia,colaboraçã
ou pós ocorridos, os o e aceitação.
fatores emocionais
se bem trabalhados,
direcionados são
fundamentais e
determinantes.

https://drive.google.com/open?id
=1y7aQtm_nfhHnW1WSZNoJQ
mnqn9peVxOh,
https://drive.google.com/open?id
=1ecz5Co0WtIGQEfORCK35bxc
tlCi3FMqQ,
https://drive.google.com/open?id
=1_HlNUEB8E3kp_Pu06J0luakE
70--fRWY,
https://drive.google.com/open?id
=1zy9TKsqHLUSRhPrCGNvnIR
qms0neqXNB,
https://drive.google.com/open?id
=1XtVxG3oEYS6qXtkOtwvYvldR
WIZyFRw4
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CMEI João Vaz
Amaral

nalvadeoliveirarocha
9/11/2020 11:27:36
@hotmail.com

9/11/2020 11:33:57

Andréia Aparecida
Alves de Quadro
Monteiro Farias

Cmei Professor
João Vaz do
Amaral
Porecatu

Porecatu

Centro Municipal
de Educação
Infantil Maria
Thereza
Spirandelli

rose.brito.lopes@gmai Rosemary de Brito
9/11/2020 11:32:18
l.com
Lopes

andreia.josemonteiro
@gmail.com

Porecatu

Cmei Professor
João Vaz Amaral

9/11/2020 11:30:51

sol.otaviano@hotmail. Solange Otaviano
com
Monte Almondes

Porecatu

Porecatu
Paraná

CMEI MARIA
THEREZA
SPIRANFELLI

meire.dugolin@hotmai Meire Joselia de
9/11/2020 11:19:13
l.com
Souza Dugolin

Nalva de Oliveira
Rocha Lourente

Porecatu

Cmei Professor
João Vaz Amaral

ivonefabianovrech@h
9/11/2020 11:18:27
Ivone Fabiano
otmail.com

EI

Professora de
Educação
Infantil

Diretora

Professora

Professora

Secretaria

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Nunca

Eu não uso o
programa mas
pratico esses
sim, muito
valores em minha
vida

Inserindo vídeos
sim, muito
de aprendizagem.

sim, muito

Através de slides
Algumas vezes
e conversas com
na semana
os familiares

Todos os dias

sim, muito

Algumas vezes Na organização
na semana
dos conteúdos

Temas excelentes
Algumas vezes que a FAMÍLIA
sim, muito
na semana
necessita
trabalhar em casa.

Outros

Primeiramente
trabalhando em
mim mesmo. Nao
estou em sala de
aula , não
trabalho com
a criança
diretamente,
porém,
Essa formação
tem nos ajudado
sim, muito
como seres
humanos.
Ser gentil,
solidário,
atencioso,
educado , empatia
etc..
Como agir com
o outro?

São bebês e
estamos no
distanciamento
social, então não
tive oportunidade
ainda
As crianças
lembram das
experiências e nos
falam delas ,
reforçando como
devem agir em
relação ao outro
principalmente

respeito, aceitação,
determinação, união,
Para preservar a
liderança, inovação,
união
empatia,
comunicação
Porque nos faz
pensar em valores
importantes para
responsabilidade,
estimular as famílias
generosidade,
de nossas crianças
gentileza,
ensinarem conosco
honestidade, empatia
esses valores e se
tornarem pessoas
melhores

responsabilidade,
respeito, aceitação,
união, amor

Os valores sócio
emocionais são
importantes em
todos os âmbitos da
vida.

Minha turma é do
nível 4 e eu estou
encantada com o
comprometimento
dos pais com
relação às
atividades enviadas
pelas aulas online.

https://drive.google.com/open?id
=1zRa7FCXmsENdg9p41tx8CY
c1qDXTEJOJ,
Melhorias no
https://drive.google.com/open?id
relacionamento
=1Z6fHpPJiEPIshBBwzEPmTkD
Porque proporciona entre eles, bem
4jSJKn3_v,
responsabilidade,
a melhoria no clima como
https://drive.google.com/open?id
respeito,
relacionamento no =1g88WpH2251zEE28xKd6pV0I
emocional, busca
perseverança, união,
melhores resultados interior de cada um, YqjqynP5_,
criatividade
para nosso CMEI.
e participação da
https://drive.google.com/open?id
família nas
=152OIuDT2Q1felXyyMjp4sPYmatividades.
T9-nero,
https://drive.google.com/open?id
=1qfmL35x5IMOm0vMKhpYvIKx
UL-Nuxw9X

A participação dos
pais através dos
relatos com os
filhos em video.

Como disse acima,
não estou em sala
com crianças. Não
tenho atividades
pra postar.

respeito,
perseverança,
determinação,
Porque ensina
humildade, paciência, valores.
confiança, amor,
honestidade, iniciativa

respeito,
determinação,
criatividade,
tolerância, ética

Hoje as pessoas
estão se tornando
individualista,
intolerantes, egoistas
etc.
É necessário olhar
para outro.
Amor ao próximo,
Gentilezas,
aceitação e respeito
com o outro.
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Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

Maria
cidinha.barros56@gm
AparecidaBarris de
ail.com
Oliveira.

9/11/2020 12:41:54

Porecatu

PORECAT
Educação
PROFESSORA
U
Infantil

CMEI MARIA
THEREZA
SPIRANDELLI

luska.baiao@gmail.co LUCIANA SOUZA
m
DA COSTA

Professora

Educação
Infantil

Educação
Infantil

9/11/2020 12:34:05

Diretor

PorecatuPR

Cmei Professor
Vicente de Conti

marceleiflgoncalves@ Marcelei Ferreira
gmail.com
Lima Gonçalves

Educação
Infantil

9/11/2020 12:33:10

Professor

Maria Thereza
Spirandelli

medna_costa@hotmai Maria Edna da
l.com
Costa

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

9/11/2020 12:14:54

Porecatu

Educadora
infantil

Rosy cleire Martins
Nunes

Centro municipal
de educação
Cafeara
infantil São Judas
tadeu

9/11/2020 11:54:57 rosynunes@msn.com

Professora

Porecatu

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

alegdosreis@gmail.co Alexsandra Gomes
m
Pinheirodos Reis

9/11/2020 11:49:26

Professora

Porecatu

Professora

DE ORLANDO

Porecatu

mk.gabriela@hotmail. GABRIELA
com
SANTANA

Cmei Professor
Joao Vaz Amaral

9/11/2020 11:45:18

renatapereiraa@hotm Renata Pereira
9/11/2020 11:36:04
ail.com
Alves

Acredito que com o
trabalho
socioemocional a
integridade social da
criança vai melhorar.

Para resgatar
valores
Observei que esse
trabalho contribuí
para a integração
da criança fazendo
com que ela sintase parte de um
grupo.

Ver a união entres
os pais com as
crianças através
das atividades

Para que possamos
saber lidar com as
Ainda não .
emoções.

respeito,
perseverança,
confiança, gentileza,
resiliência

responsabilidade,
respeito, aceitação,
amor, compromisso

responsabilidade,
respeito, aceitação,
união, humildade

SÃO ENVIADOS
TEMAS
Algumas vezes
SEMANALMENTE sim, muito
na semana
PARA AS
FAMÍLIAS

Nossa crianças
Algumas vezes ainda não trabalha
sim, um pouco
na semana
com esse projeto
ainda

Acho que vem de
encontro com os
valores.

POR UMA
EDUCAÇÃO MAIS
HUMANIZADA

Meus alunos são
infantil 2 . Nao
trabalhamos . E
com essa
pandemia. As
aulas remotas. Os
pais não valorizam
muito

AINDA NÃO
PODEMOS
RELATAR
OBSERVAÇÃO
COM ALUNOS
POR CONTA DA
PANDEMIA, E POR
SEREM MUITO
PEQUENOS OS
PAIS AINDA TEM
RELUTADO EM
ENVIAR FOTOS
OU VÍDEOS DE
SEUS FILHOS

Porque a
comunidade se
A interação familiar
sentirá mais seguras
e aprendizado do
e preparada a
grupo
enfrentar os desafios
próprio e coletivo.

Meus alunos são
bebês e alguns
deles tem
Para ajudar os
participado de
respeito, compaixão, alunos e nós
algumas atividades
educadores a
remotas com os
criatividade,
gentileza, resiliência enfrentarmos melhor pais e assim
essa nova realidade. mantendo o contato
familiar e a união
entre a escola e a
família.

Tenho orientado e
acompanhado
como Prática
Pedagógica
Algumas vezes
durante a
sim, muito
na semana
organização dos
Planejamentos
das aulas
remotas.

Nunca

Não tenho
trabalhado neste
programa. Tenho
feitos uns cursos
online, assistindo
sim, um pouco
muitas lives de
educação para me
adaptar a essa
nova modalidade
de aulas virtuais.

respeito, união,
humildade,
autocontrole,
resiliência,
comunicação

Através de roda
de conversa,
diálogo com os
Algumas vezes
alunos, vídeos que sim, muito
na semana
trabalham os
conceitos
emocionais.

criatividade,
gentileza,
autocontrole,
encorajamento,
resiliência, empatia
união, alegria,
paciência, amor,
comunicação

sim, um pouco

Porque mediante
dessa pandemia
perseverança, união,
O amor em família,
precisamos cuidar da
humildade,
a União nesse
nossa saúde tanto
resiliência, iniciativa
momento difícil.
física quanto
emocional.

No plano de aula
Algumas vezes onlaine para os
sim, muito
pais fazerem com
na semana
as crianças

Algumas vezes Na preparação
na semana
das aulas.

Através de
Algumas vezes momentos de
sim, muito
na semana
reflexão. Leitura e
questionamentos.

https://drive.google.com/open?id
=1bYJSl1NxgoSmxD2St4cKFUC
dBCHAgTVC,
https://drive.google.com/open?id
=1SBN5EFAAZ1p4qvmwGomNk
OEX4dHL55f1,
https://drive.google.com/open?id
=1hu2ldQ84q6vgPuYYcrJb2nXc
7v-GmHYK
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1º ano, 2º
ano, 3º ano,
COORDENADO 4º ano, 5º Algumas vezes
CAFEARA
R
ano,
na semana
Educação
Infantil

ESCOLA
MUNICIPAL DE
CAFEARA

leilacerilo@hotmail.co LEILA CRISTINA
m
CERILO DIAS

9/11/2020 15:09:40

gelcyfmendes@hotma Maria Gelcy Ferreira CMEI Professor
il.com
Mendes Santos
Vicente de Conti

Escola Municipal
celia.maria.5000@hot Maria Celia Santana
9/11/2020 14:43:52
Maestro Honório
mail.com
dos Santos
Maestrelli

9/11/2020 13:27:56

Porecatu

Professora

Porecatu Pr Professor EF

Professor

Porque trabalha os
valores familiares.

responsabilidade,
aceitação, gratidão,
criatividade,
compromisso
sim, muito

Acrescentando
Algumas vezes
aos conteúdos
na semana
trabalhados.

Educação
Infantil

Porque assim
estamos ensinando
os valores de um
jeito planejado.

responsabilidade,
respeito,
determinação,
autocontrole,
iniciativa

Através de minhas
conversas,entrevis
Sala
tas com mães e
Recurso
Algumas vezes
alunos e também sim, muito
Multifuncion na semana
no momento da
al
correção das
atividades.

VALORIZAÇÃO DA
AUTO ESTIMA,
SOCIALIZAÇÃO E
DETERMINAÇÃO

Alegria

Foi quando entrei
em contato com
uma mãe e percebi
que ela estava
muito
nervosa,dizendo
que já tinha saído
do grupo e que
faltava tirar o filho
dela.motivo(Profess
or da sala não
atendeu ela no
momento que ela
fez a pergunta)Fui
explicando que
devemos ter
paciência com o
outro pois talvez
naquele momento a
professora estava
atendendo outra
criança. Depois de
muita conversa ela
aceitou voltar ao
grupo.

OS ALUNOS
PROMOVERAM
MELHOR A
SOCIALIZAÇÃO,
COOPERAÇÃO E
PROGRESSO NOS
ESTUDOS

Uma participação
mais ativa dos
responsabilidade,
Para desenvolver
familiares na
respeito, criatividade, nos alunos aspectos
realização das
curiosidade, iniciativa sociais e emocionais.
atividades
escolares.

Para melhorar
atitudes e o
comportamento das
Interação da
crianças e também
família.
obter aproximação e
valorização da
família e Escola.

sim, muito

TRABALHO
INSERIDO NOS
CONTEUDOS
PROPOSTA
PEDAGÓGICA

Através de jogos e
Algumas vezes
brincadeiras,
sim, muito
na semana
atividades lúdicas.

respeito, aceitação,
confiança, amor,
tolerância

responsabilidade,
respeito,
determinação,
integridade,
criatividade

Educação
Infantil

Algumas vezes Prático com meus
sim, muito
na semana
netos.

Porecatu
PR

Educação
Infantil

Cmei Maria
Thereza
Zpirandelli

cristinafrassatte@gma Maria Cristina de
9/11/2020 13:11:08
il.com
Lima Frassatte

Professor EI

Porecatu

silvanafaverofurlanetto Silvana Aparecida
@gmail.com
Favero Furlanetto

A secretária de
Algumas vezes
educação insere o sim, muito
na semana
programa no slide

9/11/2020 13:09:32

Educação
Infantil

CMEI MARIA
THEREZA
SPIRANDELLI

Professor EI

Porecatu

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

rosemartrentino@gma Rosemar Trentino
il.com
Viegas de Jesus

9/11/2020 12:58:09

responsabilidade,
respeito,
perseverança,
determinação,
perdão, humildade

Depois que
começaram a
introduzir o
programa de
Porque nos faz
educação
refletir sobre valores socioemocional nos
slides das
turmas,eles
ficaram mais
responsáveis
https://drive.google.com/open?id
=1vVy8kdZwLUCbxAFd1ckeVeppuujfI_7,
https://drive.google.com/open?id
=1P-axsvz4j9EzleHHRT2aOvqxRZkKfqY,
https://drive.google.com/open?id
=1YUNLk9YnsrQOhkGwCxd5n0
c0ewXUHxHM
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9/11/2020 15:25:14

mauriceiamascaro@g Mauriceia Antonia
mail.com
Mascaro

elisabeteElisabete
9/11/2020 15:22:07 cavalcantemagalhaes Cavalcante
@hotmail.com
Magalhães

Maestro Honório
maestrelli

Cmei Professor
Vicente de Conti

Porecatu

Porecatu

Porecatu
PR

Francielle Cristina
francrisfurgomes@gm
Furlaneto Gomes
ail.com
dos Santos

9/11/2020 15:17:06

Cmei Professor
Vicente de Conti

Porecatu

nicestosgonzaga@gm Leonilce dos Santos Escola Municipal
ail.com
Silva
Tiradentes

9/11/2020 15:16:26

Professor

Professor

Professora

Professora

4º ano

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Foi bom porque
todos participaram

responsabilidade,
respeito, aceitação,
união, gratidão,
Transmitir todos
humildade, sabedoria,
esses valores
amor, cidadania,
gentileza, liderança,
empatia

A alegria

Tenho trabalhado
uma vez na
Algumas vezes
semana junto com sim, muito
na semana
aulas de ensino
religioso

Para aprendermos
viver em armonia
sempre

Porque precisamos
trabalhar o nosso
emocional

quando vejo um
pai interagindo
grupo

respeito, humildade,
amor, gentileza,
comunicação

perseverança,
humildade,
resiliência, iniciativa,
inovação

Tenho trabalhado,
Algumas vezes mas precisa da
sim, muito
participação das
na semana
famílias

sim, muito

sim, muito

responsabilidade,
respeito, aceitação,
perseverança,
determinação,
compaixão, bondade,
união, integridade,
perdão, gratidão,
humor, alegria,
lealdade,
generosidade,
humildade,
criatividade,
sabedoria, paciência, Porque faz parte do
coragem, confiança, meu trabalho
amor, cidadania,
compromisso,
gentileza,
autocontrole,
tolerância,
honestidade, ética,
liderança, prudência,
curiosidade,
encorajamento,
resiliência, iniciativa,
inovação, empatia,
comunicação

Algumas vezes
Muito bom
na semana

É de grande
Algumas vezes ajuda, pois,
trabalha o nosso
na semana
emocional

Muitas familias
estão precisando
de ajuda emocional
porque nao está
fácil lidar com os
problemas pelos
quais estamos
passando.
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Porecatu

Porecatu

itoemarceli@hotmail.c Marcilene Paranhos Cmei Professor
om
da Silva Mendes
Vicente de Conti

Cmei vicenti de
conti

Cmei Professor
Vicente de Conti

Escola Municipal
José de Anchieta

claudia2020ptu@gmai Claudia dos santos
l.com
Azevedo

selmainciodeluma@ho Selma Inacio de
tmail.com
Lima Oliveira

natylisboa.ifpr@gmail. Natali Mezavila
com
Lisboa

9/11/2020 16:37:27

9/11/2020 16:44:51

9/11/2020 17:54:43

Professora

Professora

Centenário
Professora EF
do Sul

Porecatu

Professor

Professora

Porecatu Professora
Pr

9/11/2020 16:40:26

Cmei Prof. João
Vaz Amaral

Porecatu

ivetepais2009@hotma Ivete Pais de
il.com
Oliveira

Cmei Professor
Vicente de Conti

9/11/2020 15:41:26

Ana Peixoto Santos

anapeixoto@hotmail.com

9/11/2020 15:28:19

5º ano

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Educação
Infantil

Através da leitura
Algumas vezes dos livros e
sim, muito
na semana
cartões enviados
pelo programa.

Algumas vezes Através de áudios
não tenho certeza
na semana
e vídeos

responsabilidade,
respeito,
determinação,
bondade, gentileza,
tolerância

Diálogo na família

Não deu para
avaliar pela aula
virtual

É complicado
responder a
pergunta, pois não
tivemos momentos
É muito importante,
de interação,
principalmente nesse
presencialmente,
período de
para melhor
isolamento social.
observar a
contribuição q o
programa nos
proporciona.

respeito, aceitação,
integridade, lealdade, Para incentivar a
confiança, prudência, empatia
iniciativa, empatia

Trabalho com os
valores para família
e professora

responsabilidade,
respeito, bondade,
alegria, amor
sim, um pouco

Encaminho na
Algumas vezes
aula
na semana
virtual whatsapp

A União das
famílias nas
realizações das
atividades.

Porque contribuem
em muito com a
educação sócio
emocional dos
alunos e a mim
quanto educadora
na reflexão e
praticas dos valores
:empatia,perseveran
ça, amor.
respeito, compaixão,
bondade, gratidão,
lealdade, criatividade,
paciência, confiança,
compromisso,
autocontrole,
honestidade,
prudência, resiliência,
comunicação

Está sendo
inserido nos
planos de aulas
Algumas vezes semanais que são
sim, muito
na semana
enviados as
famílias para
realizarem com as
crianças

Todos os dias

As famílias estão
percebendo que o
cumprimento das
Porque as escolas
tarefas enviadas
precisam preparar os
favorecem as
alunos para serem
descobertas mas
cidadãos
para isso é
protagonistas,
necessário um
prontos para a vida.
ambiente favorável
e relacionamentos
sadios.

responsabilidade,
respeito,
perseverança,
determinação,
bondade, união,
lealdade,
generosidade,
humildade,
criatividade,
paciência, confiança,
curiosidade, empatia,
comunicação

sim, um pouco

Quando
trabalhamos algum
conteúdo
relacionado a
família e alguns
pais participaram

Com atividades
que promovam e
estimulam as
relações humanas
sim, muito
e reconheçam a
importância
dessas relações
humanas.

Algumas vezes
Compartilhando
na semana

responsabilidade,
respeito, aceitação,
perseverança,
determinação,
compaixão, bondade,
união, integridade,
perdão, gratidão,
humor, alegria,
lealdade,
generosidade,
humildade,
criatividade,
sabedoria, paciência, Para ajudar nas
coragem, confiança, minhas aulas.
individualidade, amor,
cidadania,
compromisso,
gentileza,
autocontrole,
tolerância,
honestidade, ética,
liderança, prudência,
curiosidade,
resiliência, iniciativa,
inovação, empatia,
comunicação
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CMEI Prof. Vicente
Porecatu
de Conti

Cmei Professor
Vicente de Conti

ivanilde_recar@hotma Ivanilde dos Reis
il.com
Carvalho

elmiraalbuquerque@h Elmira Alcantara
otmail.com
Dias Albuquerque

9/11/2020 22:36:09

9/12/2020 9:44:13

Professora

Professor

Professora

Professora

Professor

Porecatu P Professor

Porecatu

Cmei Professsor
Vicente de Conti

emignaca@hotmail.co Eliana Mignaca
m
Zanon

9/11/2020 22:14:05

Porecatu

Escola Municipal
Maestro Honório
Maestrelli

suely_alpereira@hotm Maria Suely
ail.com
Barbosa Pereir

Porecatu

dionila3426@gmail.co
CMEI Professor
9/11/2020 21:20:39
Dionila de Carvalho
m
João Vaz Amaral

9/11/2020 21:28:28

Porecatu

Cmei Professor
Vicente de Conti

fer_pereira100@hotm Fernanda Pereira
ail.com
Alves da Costa

9/11/2020 21:00:15

Infantil 4

Educação
Infantil

Educação
Infantil

2º ano

Educação
Infantil

Educação
Infantil

PORECAT COODENADOR Educação
U - PR
A
Infantil

CMEI
PROFESSOR
JOÃO VAZ
AMARAL

silvana.vergilio10@gm Silvana Ferreira
ail.com
Vergílio Saraiva

Porecatu Pr Professora

Educação
Infantil

Cmei Professor
Vicente de Conti

9/11/2020 18:38:48

garciaregina659@gma Aparecida Regina
9/11/2020 18:23:51
il.com
Garcia

respeito,
determinação,
generosidade,
sabedoria, empatia

respeito, união,
generosidade, amor,
gentileza

Com atividades
Algumas vezes
envolvendo as
na semana
famílias .

Através das aulas
Algumas vezes em slides toda
sim, muito
na semana
semana para os
alunos.

Percebi a união das
famílias através das
atividades
postadas.

Esse projeto está
sendo assistido e
aplicado pelos pais
dos alunos.

Interatividade,
alegria

É essencial para que
concientize sobre os
valores morais para
viver em sociedade.

Estão com bastante
interesse nos
temas trabalhados
e participativos.

Eles têm
Acredito que
demonstrado
precisamos plantar o
solidariedade entre
bem pelos
eles e até cuidado
pequenos.
com animais.

Porque ajuda na
união das famílias,
na interação pais e
filhos.
respeito, aceitação,
confiança, amor,
autocontrole

Esse programa ta
Algumas vezes sendo trabalhado
sim, muito
na semana
nos planos de aula
online

sim, muito

respeito, compaixão,
generosidade,
cidadania,
Para formarmos
autocontrole,
indivíduos com
tolerância, inovação, valores universais
empatia,
comunicação

sim, muito

Incluo nas
Algumas vezes atividades
sim, muito
na semana
semanais como
forma de reflexão.

Todos os dias

Porque trabalha
temas
importantíssimos
para nos mantermos
firmes frente a esse
esgotamento
emocional pelo qual
estamos passando.

ESTAMOS VENDO
TANTA
DESIGUALDADE
EM NOSSO PAIS,
AS CRIANÇAS
QUE ACREDITO
PASSARAM A VER
QUE
A IMPORTÂNCIA
TRABALHANDO
DELA DENTRO DO
ESSES CONCEITOS CONVÍVIO
IREMOS
FAMILIAR,
DESENVOLVER EM AJUDANDO NA
NOSSAS
ORGANIZAÇÃO
DO SEU
CRIANÇAS A
IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE, ALÉM
AMOR AO
DA FAMÍLIA ESTAR
PRÓXIMO, DO
MAIS PRÓXIMA
RESPEITO PELO
UNS DOS
OUTRO, LEVANDO- OUTROS.
O A REFLETIR
SOBRE SUAS
ATITUDES.

Pq desenvolve juntos
Fazer escolhas,
valores humanos
pensar, tomar
para a construção do
decisões .
caráter e outros.

Porque ajuda a
criança aprender
respeito, compaixão,
Aproximação de
habilidades, como
bondade, perdão,
pais e filhos no
autoconhecimento,
generosidade
âmbito escolar.
criatividade, empatia
e colaboração.

perseverança,
criatividade,
resiliência, iniciativa,
inovação

Excelente para
nos ajudar neste
momento tão
difícil pelo qual
Algumas vezes
estamos
sim, muito
na semana
passando.
Aplicamos os
temas em nossas
aulas online.
Aplicando
exercícios no
intuito de
desenvolver
atitudes e
habilidades para
lidar com
emoções.

aceitação,
determinação, amor,
gentileza

ESTAMOS
TRABALHANDO
ATRAVÉS DAS
ATIVIDADES
ENCAMINHADAS
sim, muito
PARA CASA,
PARA SEREM
REALIZADAS
JUNTO COM A
FAMÍLIA.

Todos os dias

responsabilidade,
respeito, integridade,
generosidade, amor,
cidadania,
honestidade, ética,
empatia

Tenho trabalhado
Algumas vezes valores básicos da
sim, muito
na semana
construção do
caráter.
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zenildasgodoy@hotm Zenilda de Souza
ail.com
Godoy

9/14/2020 22:52:19

Porecatu

Escola Municipal Porecatu
Anibal khruy Neto. PR

Cmei Maria
rosalinaipb@hotmail.c Rosalina Conceição
Thereza
om
Brito
Spirandelli

9/13/2020 16:49:45

Professora

Professor

sim, muito

sim, muito

Inserindo nós
conteúdos
Algumas vezes
propostos em
na semana
atividades
semanais

1º ano, 2º
ano, 3º ano, Algumas vezes Dinâmica,
4º ano, 5º na semana
slide,contos....
ano

Educação
Infantil

O aluno mudou a
maneira de
enxergar a
limitação de um
colega com
necessidade
especial,ajudando o
mesmo em
momentos de
dificuldade.

responsabilidade,
Para a relação entre
aceitação,
aluno, família,
Participação
determinação, união,
escola.
compromisso

Desperta nos alunos
e integrantes da
responsabilidade,
instituição
respeito, criatividade, sentimentos que
cidadania, resiliência levam a crescer
enquanto ser
humano social.
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ATA ENCONTRO ONLINE, 16 DE SETEMBRO DE 2020
“Educação Socioemocional – Pais treinadores de emoções”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES DE EI E EF E
PAIS DE ALUNOS DA REDE CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO
LOTUS EM PARCERIA COM A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 16 DE SETEMBRO DE
2020, NO FORMATO ENCONTRO ONLINE, VIA YOUTUBE
Palestrante:
PAULO RICARDO ABUD, DIRETOR – NUVEM9BRASIL
Participantes:
Secretárias de Educação, Diretores e Coordenadores escolares, Professores de EI e EF, e
pais de alunos da Rede Codinorp Educação. (vide lista de presença e pesquisa de
satisfação abaixo)
Aos 16 dias do mês de Setembro de dois mil e vinte (2020), das 10h00 às 11h20,
reuniram-se, via Youtube, Secretárias de Educação, Diretores e Coordenadores escolares,
Professores de EI e EF, e pais de alunos da Rede Codinorp Educação e as equipe o
Instituto Lótus e Nuvem9Brasil, para a atividade intitulada Palestra “Pais, treinadores de
emoções” (vide apresentação abaixo). O professor PAULO RICARDO ABUD, DIRETOR
DO NUVEM9BRASIL, dá início a palestra se colocando como um representante da sala de
aula, um educador, diretor de um programa de Educação Socioemocional no Brasil, o
Cloud9World, que tem no mundo mais de 1 milhão de alunos. Começa pontuando que o
processo de Educação Socioemocional não se dá entre quatro paredes, na sala de aula,
diz que a Educação Socioemocional não é UMA aula, mas A aula. É um processo que se
desencadeia em todos os lugares onde estamos. Os nossos alunos, nossos professores e
colaboradores da escola, todos eles
fazem parte do processo de educação
socioemocional, dos processo de educação dos valores, da formação de caráter. Explica
esse espaço educacional é ampliado, sob a ótica do professor, mas dedicado às famílias.
Diz que a proposta desta palestra é que os pais sejam colaboradores no processo de
educação socioemocional que escola e educadores escolares também fazem. O objetivo
não é ensinar os pais a educarem seus filhos, mas buscar a parceira da escola com os
pais e a comunidade. Segue dizendo que quando falamos de “pais”, estamos falando de
todos que convivem com as nossas criança. E quando falamos de “treinadores”, estamos
colocando um novo olhar sobre quem educa, é alguém que é um modelo também. E
quando tratamos de emoções, estamos trazendo à baila, algo que ficou adormecido, que é
a capacidade e o direito de exercermos nossas emoções. Hoje quando você conversa com
um jovem de 13, 14, 15 anos, em estado de depressão absoluta e perguntamos o que ele
está sentido, a resposta é “não sei”. Perguntamos o que o levou a ficar assim, e ele
novamente responde “não sei”. Isso é parte de uma insegurança gigantesca que o ser
humano vive, e que acontece porquê em algum momento suas emoções foram anuladas,
e hoje ele não sabe sequer dar nome ao que está sentindo e de alguma forma administrar
suas emoções. Diz que, em função da pandemia, nossas crianças estão isoladas e fora do
ambiente escolar, observa que o poder dos relacionamentos nesse ambiente é de extrema
importância na construção das emoções: o ganhar, o perder, o ser criticado, o saber
criticar, o sentir raiva, o sentir alegria. Diz que esses são sentimentos importantes,
emoções fundamentais para serem administradas nessa faixa etária e que o isolamento
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que vivemos no momento pode trazer prejuízos. Fala ainda do risco de criarmos uma
geração Covid-19, que terá dificuldades em administrar determinadas emoções. E segue
com uma pergunta: - Como seus pais expressavam suas emoções? Professores,
professoras, pais que nos estão assistindo, como os pais de vocês expressavam suas
emoções? Como era a geração anterior a nossa? Como era se você chegasse em casa
chorando, com o joelho ralado, do jogo de futebol? Qual era a reação dos seus pais ou
daqueles que cuidavam de você? Eles ignoravam os seus sentimentos? Façamos essa
reflexão. Eles eram agressivos? Eles expressavam seus sentimentos de forma
absolutamente segura? Você teve permissão pra expressar suas emoções? Se teve, como
os outros lidavam com isso? Agora, já adulto, como você reage quando uma criança ou
um jovem expressa os seus sentimentos? Existem semelhanças entre a sua experiência e
a de seus pais? O professor PAULO expressa sua admiração aos educadores que
conseguem entender que a escola também é um lugar de crise. Pontua que a escola
poderia e deveria ser o espaço da crise: da crise do conhecimento, da crise da ética, da
crise das emoções; para que ali naquele núcleo preparadíssimo para lidar com essas
crises e com toda a efervescência da idade, do momento que se passa, fosse realmente
processado. Ainda trabalhamos com um modelo de escola onde todos estão ali
sentadinhos, bonitinhos, enfileiradinhos e que ninguém abra a boca, que ninguém fale
absolutamente nada. E ali não é lugar de gritar, não é lugar de chorar, a escola não é lugar
de briga, a escola não é lugar de discussão. A escola é lugar, sim! A escola, enquanto
treinamento de emoções, ela não pode deixar de ser lugar de respeito, lugar de tolerância,
lugar de cooperação, isso ela não pode deixar de ser, mas ela é um espaço vivo, onde as
emoções possam transparecer, para que possam ser ali administradas, devidamente
trabalhadas, para que todo esse processo gere um ser, gere alguém socioemocionalmente
responsável. Passa a falar então sobre a participação/colaboração dos pais nesse
processo de educação socioemocional de nossas crianças. Pondera acerca da ausência
de educação socioemocional dos pais destas crianças, que não tiveram preparo, ou
tiveram um preparo menor para lidarem com determinadas questões ou conflitos. A escola
parece ser o único refúgio que essa criança tem para ter exemplos e modelos positivos no
que tange a construção de valores. Pelo despreparo, os pais acabam delegando tudo para
a escola. Reitera a importância que precisamos dar ao que a nova BNCC nos trás e ao
que hoje é praticado em todo o mundo, principalmente nos países onde a revolução da
educação se fez tão pragmática, como Coréia do Sul, Singapura, Finlândia, Noruega, Itália
e assim por diante, que é a implementação de programas de educação socioemocional
nos caminhos e nos processo Escola/Família. Assim, todos, inclusive os de gerações
anteriores, serão educados emocionalmente, tanto através da escola, quanto dos atores
que participam deste processo de educação socioemocional. Hoje, filhos também
educarão pais, do ponto de vista do processo de educação socioemocional. Para isso, nós
precisamos, enquanto educadores e pais, trabalharmos o nosso treinamento
socioemocional. Precisamos treinar junto com as crianças, praticar junto com as crianças.
Como? Sendo modelos positivos para o processo de educação socioemocional. Aqui não
entraremos no mérito de valores de cada família. E segue explicando que há quatro estilos
para ensinar o gerenciamento de emoções: 1) não se importando, 2) reprovando, 3)
descuidando e 4) participando. Isso cabe em qualquer núcleo, seja no familiar, seja no
núcleo escolar. Nós temos quatro caminhos e o primeiro é não se importando, fingindo que
aquilo não existe, o segundo é reprovando qualquer tipo de explanação de emoções.
Terceiro, descuidando desse momento, não tendo cuidado com esse momento e o quarto,
que é o que indicamos enquanto educadores socioemocionais, é participando do processo
de gerenciamento de emoções. Passa a descrever as atitudes e percepção dos pais em
cada uma das quatro situações. E fala acerca do melhor caminho a seguir em cada caso.
Reitera a recomendação de que os professores e pais tornem-se treinadores para seus
alunos e filhos, “treinadores de emoções, a partir de atitudes como, expressar emoções
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como oportunidade única, ser capaz de conversar com a criança, independente da
emoção, não demonstra impaciência, respeita as emoções da criança, não tenta dizer à
criança como deve sentir, acredita que não precisa consertar os problemas da criança e,
finalmente, aproveita as oportunidades para ouvir a criança, ser empático, estabelecer
limites e ensinar habilidades para resolução de problemas. Essa abordagem levará as
nossa crianças a aprenderem a confiar nos pais e professores, aprenderem a confiar em
seus próprios sentimentos e resolverem seus próprios problemas, e terem autoestima
elevada e se relacionarem melhor com os outros. Dessa forma, a relação socioemocional
será saudável entre os seus pares, na sociedade, e tornará o ambiente propício para a
aquisição de conhecimento cognitivo. E segue com a pergunta: treinar emoções, o que é
isso? É promover a consciência das emoções, ensinar a construir confiança, ajudar a
identificar a emoção, estabelecer limites e resolver problemas, e mostrar empatia. Por fim
estabeleça limites para ajudar seu filho a resolver problemas. E não ceda à tentação de
resolver os problemas pela criança. Sejamos verdadeiros com nossos filhos e alunos e
conosco também. Finaliza dizendo que a equipe do Nuvem9Brasil se coloca à disposição
de todos para conversar mais sobre o tema e sobre a Educação Socioemocional. Katia
Cruz passa a transmitir alguns comentários. Adriana toma a palavra e elogia as palavras e
agradece pela palestra em nome da Secretaria e de todos os professores e municípios do
Codinorp, e à equipe de apoio e se despede. O encontro é encerrado aà 11h20.
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PRINTS ENCONTRO ONLINE
“Educação Socioemocional – Pais treinadores de emoções”
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APRESENTAÇÃO ENCONTRO ONLINE
“Educação Socioemocional – Pais treinadores de emoções”
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA
“Educação Socioemocional – Pais treinadores de emoções"

Coordenador

9/16/2020 10:45:01 luziane.talieri Luziane Cristina
@hotmail.com Ignácio Talieri

Cmei Professor
João Vaz Amaral

PROFESSORA

9/16/2020 10:33:59 stmarc.tavare VALDIRENE DA SILVA ESCOLA
s@gmail.com TAVARES
MUNICIPAL
TIRADENTES

Endereço de
Carimbo de data/hora
e-mail

Sim

SIM. PORQUE O
PAI/MAE É O
PRIMEIRO
EDUCADOR E
FORMADOR QUE
DIRECIONA E
COLABORADOR
A PARA O
PROCESSO
EDUCACIONAL
DA CRIANÇA
Com certeza
aprendemos ao
longo da vida,
principalmente
até os 15 anos.

SE APRENDE
COM
EXEMPLOS
DA FAMILIA

Função
Valores
Um pai/mãe é
(Professor EI/EF,
virtuosos se
também um
Nome Completo:
Nome da Instituição
Diretor,
aprendem ou já
professor/educado
Coordenador,
nascemos com
r?
etc.)
eles?
9/16/2020 10:14:31 franzinhagobe FRANCIELLE TAVIAN CMEI MARIA
PROFESSORA SIM
SE
tti@gmail.com GOBETTI FRANÇA
THEREZA
APRENDEM.
SPIRANDELLI
NÓS SOMOS
O QUE
FAZEMOS.

São os alunos
que questionam,
participam, os
que colocam sua
opinião.

ALUNO QUE FAZ
PERGUNTAS SE
EXPRESSA,
QUE SE DEDICA
MESMO COM
DIFICULDADE
NA
APRENDIZAGEM
E LIMITAÇÕES

FREQUENTAR
AS AULAS,
PRESTAR
ATENÇÃO, SER
PARTICIPATIVO,
FAZER TODAS
AS TAREFAS E
ATIVIDADES
PROPOSTAS,
FAZER AS
ATIVIDADES
PROPOSTAS,
TER UMA
ROTINA DE
ESTUDOS,
ETC...

Quais as
características de
um “ótimo aluno”
?
Quais as
características de
um “ótimo filho” ?
Qual sua avaliação desta
palestra?

O filho que
compartilha com a
família suas
emoções, seus
medos , seus
conflitos internos
para que possam
ser trabalhados.

excelente

SER EDUCADO,
EXCELENTE
AJUDAR SEMPRE
SEUS PAIS E SER
PARA ELES COMO
VOCÊ GOSTARIA
QUE SEU FILHO
FOSSE PARA
VOCÊ. ENTENDER
ACIMA DE TUDO
QUE VOCÊ E SEUS
PAIS SÃO
PESSOAS
DIFERENTES. TER
MUITO AMOR,
RESPEITO POIS
OS DOIS SEMPRE
CAMINHAM
JUNTOS.
O QUE EXPRESSA ÓTIMA
GRATIDÃO DIANTE
DO QUE OS PAIS
LHE OFERECE
DENTRO DE SUAS
POSSIBILIDADES,
PARA QUE SER UM
ADULTO MELHOR
E SER UM
DIFERENCIAL
DIANTE DA
SOCIEDADE.

Nuvem9Brasil - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
"PAIS, TREINADORES DE EMOÇÕES"
Lista de presença e respostas pesquisa satisfação

gosto muito desse
assunto , gostaria
de aprofundar
mais.

COMO LIDAR
COM PAIS
NEGLIGENTE
COM A
EDUCAÇÃO E
APRENDIZAGEM
DOS FILHOS.

BNCC

Deixe aqui
sugestões para o
nosso próximo
evento:
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Anibal Khury Neto

Lopes

mãe de aluno Cafeara

Escola Municipal
Maestro Honório
Maestrelli

9/16/2020 11:10:44 mariarutzatz2 MÁRIA RUTZATZ
011@hotmail.
com

9/16/2020 11:12:06 nnNoeli
lopes@outloo
k.com

9/16/2020 11:14:36 lidiacaf@hotm lidia bezerra feitoza
ail.com

9/16/2020 11:15:49 danicarneiro.f Daniella Carneiro de
@hotmail.com Souza Franco

Coordenadora

Mãe de aluno

professora

professora

Sim

sim.

não

Sim

Sim

Professora

9/16/2020 11:05:43 Apare9@hot
mail.com

Aparecida cordeiro de Escola Municipal
jesus carvalho
Tiradentes

Os pais/ os
responsáveis de
um indivíduo é a
primeira é a
primeira base de
fundamento
educacional, que
será alicerçada no
seu
desenvolvimento.

9/16/2020 11:15:31 pedagogacaet Edna Aparecia Trajano CMEI Maria
Professora
ano@gmail.co Caetano Alves
Thereza Spirandelli
m

As características de
um ótimo filho serão
evidenciadas nas
suas escolhas
adultas, após a
infância e a
adolescência nas
oportunidades única
de ensinamentos de
aprendizado
pacífico.

Ótima palestra
fundamental,
direcionamento para
trabalhar habilidades na
empatia.

Foi excelente. Usou de
palavras sábias

Ótima

Que saiba equilibrar excelente palestr,muito
suas emoções
obrigada pela
oportunidade!

Que aprende a lidar Muito boa, mas que
com as suas
precisa ser aprofundada.
emoções para que
saiba lidar com a
vida em sociedade e
familiar.

Ele sabe ser
respeitoso e tem
muito valor pela
família

Compaixão,
autodisciplina,
compreensão e
gratidão.

Aquele que sabe Aquele que
Ótima
expressar seus
consegue expressar
sentimentos
seus sentimentos
dentro de casa

Aluno
considerado
ótimo é aquele
que sabe se
expressar e de
acordo com a
limitação imposta
no momento e no
espaço
adequado.

Participativo,reali
za as atividades
propostas e tem
uma rotina de
estudo .
se aprendem
ele tem
comprometimento
com o estudo .Ele
é respeitoso com
limites
Aprendemos
Participativo no
de acordo com processo de
a nossa
aprendizagem e
convivência
não apenas
com família e receptivo.
sociedade.
Pautando na
palestra seria um
aluno que saiba
lidar com suas
emoções.
Se aprendem Que tenha uma
boa saúde
emocional

Se constrói
através de
fases ao longo
da vida .

Se aprende

Valores,
virtuosidades
são adquiridos
e evidenciados
no contexto, no
ambiente em
que o individuo
está inserido, e
lhe é imposto
pelo seu
responsável de
inicio de acordo
com as
emoções
expressas pelo
mesmo,
quando
convém.

-

Das três formas de
emoção, seria
interessante
adentrar mais,
principalmente a
dos pais que
reprovam as
emoções dos filhos.
Como proceder?

nenhuma

Depressão

Mais temas sobre
socioemocional

Abordagem de
segurança para
trabalhar direitos
deveres e em um
contexto amplo de
permissividade.
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CMEI João Vaz
Amaral
Cmei Professor
Vicente de Conti

Nalva de Oliveira
Rocha Lourente

Elmira de Alcantara
Dias Albuquerque

CMEI São Judas
Tadeu - Cafeara

CMEI Professor
Vicente de conti

9/16/2020 11:20:09 sheylacafeara Sheila Fernandes
@gotmail.com Fabrini

9/16/2020 11:21:00 dalila_pentea Dalila Penteado
do@hotmail.c
om

9/16/2020 11:18:51 meire.dugolin Meire Joselia de Souza CMEI MARIA
@hotmail.com Dugolin
THEREZA
SPIRANFELLI
PORECATU
9/16/2020 11:19:59 rosane_analui Rosane Aparecida da Tiradentes
za@hotmail.c Silva
om
9/16/2020 11:20:06 clebercafeara Cleber de Marchi
Escola Municipal de
@hotmail.com Fabrini
Cafeara

9/16/2020 11:18:02 nalvadeoliveir
arocha@hotm
ail.com
9/16/2020 11:18:13 elmiraalbuque
rque@hotmail
.com

Maestro Honório
Maestrelli

9/16/2020 11:17:39 mauriceiamas Mauriceia Antonia
caro@gmail.c Mascaro
om
9/16/2020 11:17:40 julienemarque Juliene Garbosa
s3103@gmail. Marques
com

Professora

Professora

Educador

Professora

Professor

Professor EI

Sim

Com certeza

Professor de
Sim
Educação Física

Sim

Sim

Sim

Com certeza

Sim,claro

Sim

Professor

Professor

Professora

Escola municipal de Professor
Cafeara educação
infantil e ensino
fundamental

Cmei Vicente de
Conti

9/16/2020 11:17:28 kellyats@gma Kelly Aparecida
il.com
Teixeira Sega

Aprende

Se aprende
através dos
exemplos

Se aprende
através dos
exemplos

Se aprendem

Aprendem.

Que deixa
trabalhar suas
emoções

Crítico,
interessado,
atencioso,
estudioso.

Excelente

Que seja mais cedo
e com maior tempo

Continuar o tema
de hoje.

Respeita seus pais

Amor e respeito

Aberto a trabalhar
suas emoções

Companheiro,
participativo,
amoroso.

Muito proveitosa, mostra
aos pais que eles
também tem
responsabilidade na vida
escolar de seus filhos
Ótima. Chama não só
nós professores mas
também os pais a
realidade é
responsabilidade na
educação e construção
do caráter e
personalidade dos
alunos.
Excelente

Ótima

Nota máxima 100.

Mais palestras
como essas

Palestra com
participação de
pais de alunos .

Palestra com
participação dos
pais de alunos

Palestras
relacionadas a
outros temas
familiares.
Escola e família

Perseverança,
Maravilhosa!!! Muito
Sempre uma
gratidão... Nós
motivadora
surpresa
enquanto pais
podemos ensinar
tudo de melhor
Obediente'
100 Cuidados com a
responsável e
pós pandemia nós
educado
cmeis
É responsabilidade Ótima
Continuar com o
dos pais educar os
tema buscando a
filhos e prepará-los
participação de
para viver em
todos pais e
sociedade. Acredito
professores.
que não existe um
ótimo filho existe sim
filhos educados
pelos pais.

Depende do ponto
de vista

Filho capaz de
Ótima.
participar, conhecer
e relacionar em
família.

Interessado,
Companheiro,
crítico, atencioso participativo,
e estudioso
amoroso

Respeita o
professor

Respeito.

Aluno capaz de
ouvir , refletir e
compartilhar
ideias e
conhecimentos.
Se aprendem Aquele que sabe
ouvir é querer
aprender
Se aprendem Aqueles que são
motivados pela
família e
Aprendem a
aprender.
Aprendemos
Participativo,
educado e
responsável
Se aprende no Ele precisa estar
decorrer da
aberto a aprender
vida tendo a
e querer e acima
participação
é estar
dos pais,
emocionalmente
professores e o preparado.
meio social o
qual o indivíduo
está inserido.

Aprendemos
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cimei Vicente de
conti

acadêmica em
pedagogia
(estagiária)

Professoora

Estagiário

9/16/2020 11:23:31 itoemarceli@h Marcilene Paranhos da CMEI Professor
otmail.com
Silva Mendes
Vicente de Conti

9/16/2020 11:23:53 poli_pds@hot Jhessica Pollyana
mail.com
Paranhos da Silva
Mendes Lopes

CMEI Vicente de
conti

Professora

Cmei MariaThereza Professora
Spirandelli

9/16/2020 11:22:34 natali_mezavil Natali Mezavila Lisboa Escola Municipal
a@outlook.co
José de Anchieta
m

9/16/2020 11:22:00 alegdosreis@ Alexsandra Gomes
gmail.com
Pinheiro dos Reis

9/16/2020 11:21:08 angelajsf@hot Angela Jacinto da Silva Cmei Maria Thereza Coordenador
mail.com
Fukushigue.
Spirandelli

9/16/2020 11:21:02 sil2006poreca Silvana Pacheco
tu@gmail.com Pereira

Sim.Pois o
aprendizado
sempre começa
em casa

Sim

Como se posicionar
mediante
discussões ou briga
das crianças.

falar mais sobre as
emoções

Excelente. O tema
abordado é de extrema
importância,
principalmente nessa
época de isolamento
social.

Todos dos filhos são Execelente, bem
ótimos basta nos
pertinente ao momento
pais estar ao lado
que estamos vivendo
dos nossos filhos
com empatia amor
respeito e sempre
disposto a ajuda lo e
ensina lo
corretamente

Como lidar com a
frustração

A única ressalva é
sobre a
pontualidade. É
importante que o
próximo evento se
inicie no horário
programado para
um melhor
aproveitamento.
Como lidar com a
frustração

Ótima o assunto foi
Tema Empatia
exposto de maneira clara
e objetiva

EXCELENTE

nota 10

Nós como
Aquele tem
Maravilhosa ,bem
professores
respeito,empatia,am pertinente ao momento
temos o dever de or
em que esta vivendo
ensinar a empatia
,o respeito para
com todos ,ótimo
aluno são todos.

espressar suas
emoções

Os valores são Todo são otimos
ensinados
alunos nós
professores
temos o dever de
os ensinar a
desenvolver a
empatia o
respeito para com
todos

Se aprendem

aprendemos

ter a
responsabilidade de
assumir suas
próprias tarefas
sim
Se
Aquele que
Aquele que fala dos
aprendem,,por permite que
seus sentimentos e
ém quando já é observamos seu permite que vc
uma familia
comportamento e caminhe com
enserida
aceite nossa
ele,aceitando as
nesses valores ajuda.
situações para
é bem mais
conseguir sair
facil.
delas,porem
tomando suas
decisões.
É um parceiro,
Se aprende no Ser criança e
Ter respeito pelos
onde nesse
decorrer da
viver e fazer
pais
momento escola e vida, através da coisas como
família para
família
criança
chegar a um
aprendizado
Sim
Nascemos e
Expõe seus
Se comporta bem e
vamos
pensamentos e está sempre atento
desenvolvendo emoções. Não se ao ambiente familiar,
com o passar intimida com as às emoções e
do tempo.
dúvidas e
sentimentos das
pergunta sempre pessoas que com
que for preciso. ele convive.

sim
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Escola Municipal de Professora/ EF
Cafeara
Escola Municipal de Professora/ EF
Cafeara
Cmei Professor
Vicente de Conti

Rosângela Aparecida
dos Reis Bott

Rosângela Aparecida
dos Reis Bott

Fabiane Cristine de
Carvalho

9/16/2020 11:25:35 rosangela_bot
t@hotmail.co
m
9/16/2020 11:27:02 rosangela_bot
t@hotmail.co
m
9/16/2020 11:28:39 fabiane.cristin
e@hotmail.co
m
Cmei professor
Vicente de Conti

Escola Municipal
Helena Kolody EIEF

9/16/2020 11:25:25 porungabaroc Maria Vitoria
ha@hotmail.c Porungaba da Rocha
om

9/16/2020 11:28:45 tnardotto@hot Tatiane da Silva
mail.com
Pereira Nardotto

Diretora

Cmei Professor
João Vaz Amaral

9/16/2020 11:24:39 sol.otaviano@ Solange Otaviano
hotmail.com Monte Almondes

Professora

Coordenadora

Diretora

Professoora

9/16/2020 11:23:58 itoemarceli@h Marcilene Paranhos da CMEI Professor
otmail.com
Silva Mendes
Vicente de Conti

Trazemos
conosco ,
porém
aprendemos
mais com os
exemplos
principalmente

Se aprendem

Com certeza

sim

Sim

Sim

Após o
nascimento a
criança começa
a adquirir
conhecimento
daquilo que o
certa, isso
também
acontece com
os valores.

aprendemos

Nascem com
eles

Nascem com
eles

Sim, com certeza Acredito que
alguns já
nascemos com
eles, mas
precisam ser
trabalhados

Sim

Sim

Acredito ser
aquela bem
estruturado
emocionalmente.

Aquele que
demonstra
interesse,
questiona, que
demonstra
vontade de
aprender, não
somente os
conteúdos do
currículo, mas
tudo que possa
acrescentar na
sua vida.
Aquele que tem
empatia pelo
outro.
Aquele que tem
empatia pelo
outro.
simpatia, empatia
para aprender
lidar as emoções.

Que respeite
regras e limites,
que saiba
expressar suas
necessidades e
desconfortos, que
seja solidário ,
participativo e
seja empático.

Muito boa

Muito boa

Excelente tanto para o
profissional quanto para o
familiar. Acrescentou
muito para mim

Acredito que saiba Muito boa e pertinente ao
lidar com seus
momento que estamos
sentimentos, tendo passando.
consciência dos
atos, o qual se
estruturou por parte
de uma ótima
família. Para se ter
bons filhos primeiro
se necessita de
bons mestre.

simpatia, amoroso, excelente
paciência e empatia

Aquele que sabe
amar

Aquele que sabe
amar

Aquele que respeita
o espaço, o
momento e as
pessoas do seu
convívio.

Como um ótimo
Excelente, apesar do
aluno e mais, que
pouco tempo.
possa levar consigo
os valores recebidos
de sua família,
respeito, empatia,
amor, solidariedade,
bom caráter,
honestidade, temor
a Deus...

Nós como
Aquele tem
Maravilhosa ,bem
professores
respeito,empatia,am pertinente ao momento
temos o dever de or
em que esta vivendo
ensinar a empatia
,o respeito para
com todos ,ótimo
aluno são todos.

Continuar com
mesmo tema,
podendo se
aprofundar mais.

empatia

Mais palestras
desse tipo.

Mais palestras
desse tipo.

Todos os temas
que vcs
desenvolvem são
otimos

Como resgatar
valores essenciais
nas famílias
desestruturadas de
nossas crianças

Como lidar com a
frustração
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CMEI Prof° Vicente Professora
de Conti

9/16/2020 11:34:19 ivanilde_recar Ivanilde dos Reis
@hotmail.com Carvalho

Professora

Escola Municipal
Tiradentes

9/16/2020 11:31:37 meire_hellen0 Meire Héllen Faria
7@hotmail.co
m

Professora

Cmei João Vaz
Amaral

9/16/2020 11:29:00 crisinacio4606 Cristiane dos Santos
@gmail.com Silva

Professora e mãe Aprendemos a Um bom aluno é
ser
aquele que tem
sua família
apoiando e
torcendo para
seu sucesso, é
aquele que
respeita o seu
próximo e sabe
aproveitar as
chances de
construir novos
conhecimentos.
Sim, pois a
Eu acredito que Diria que saber
educação começa aprendemos, se expressar, ser
de como lidar com pois a vida é
capaz de
as emoções, e os uma constante conversar e
pais são modelos, aprendizagem respeitar com
e assim os filhos e nos
muita paciência o
aprendem a
adequamos
momento difícil
manipular as
conforme a
do outro, ajudar o
emoções de
realidade que próximo a
acordo com o que nos é
resolver os
aprendem com
apresentada, problemas,
seu modelos, que como a nossa ouvindo,
são os pais. Por realidade
construindo
isso os pais
agora, onde as confiança, etc.
devem ter muito emoções se
cuidado de como mostram
ensinam o
confusas,
gerenciamento
conturbadas e
das emoções: não devemos
se importando,
aproveitar a
reprovando ou
oportunidade
descuidando, pois para ouvir
as consequências mais,
correspondem no estabelecer
comportamento
limites, e
apresentado pelas ensinar
crianças, na
habilidades
socialização
para
dessa criança,
resoluções de
enfim, o papel dos problemas.
pais tem que ter o
intuito de ser
Sim
Aprendemos. Questionador,
solicita ajuda
quando
necessário em
todos aspectos,
cumpre os
combinados, etc.
Obediente, integro,
responsável,
amoroso, etc.

Ótima

É complicado avaliar Muito interessante e
características para pertinente ao momento
ser um ótimo filho, em que vivemos.
pois como vimos
tudo é construído de
acordo com o que
passamos aos
nossos filhos em
relação as nossas
atitudes, nosso falar,
nosso agir, nossas
demonstrações, no
qual se tornarão
modelos aos nossos
filhos, para que
saibam como agir e
solucionar conflitos
que surgirão ao
longo de sua
caminhada e
construção de sua
personalidade.

O bom filho ama sua Com certeza 10
família é grato por
ela e honra o nome
da sua família.

Como trabalhar
com crianças que
estão inserida em
famílias totalmente
sem valores e
desestruturas?

Aprofundar nesse
tema das emoções.

Foi tão perfeita que
poderia ser um
pouquinho mais
longa.
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Sim

CMEI Maria
Professora EI
Thereza Spirandelli

A crédito que os Se aprende
pais pode sim ser
professores de
seus filhos, porém
muitos tem
dificuldade em
entender os
sentimentos e
emoções das
crianças.
Sim
Se aprendem
com os
exemplos do
dia a dia

Aprendem

Se aprende

Se aprende

Todos podem ser
ótimos filhos se não
forem
negligenciados.

O aluno que usa a
empatia com seus
colegas e com os
professores.

Excelente. Refleti muito a
partir de mim mesma pois
meus pais também não
tiveram formação
socioemocional...daí a
partir de mim extendi a
reflexão até meus filhos e
meus alunos e com
certeza faz toda diferença
!
10.. muito boa..

Ótima . Ressaltou
assuntos importantes,
para nós e para os pais.

Excelente. Muita
aprendizagem e melhor
compreensão de alguns
pontos de como agir.

Maravilhosa,produtiva e
essencial

Um criança que
Excelente
sabe lidar com suas
emoções ou está
apreendendo a lidar
com elas.

O filho que não tem
medo de passar
suas angústias para
os pais.

Saber demonstrar Saber demonstrar
suas emoções e suas emoções e
sentimentos
sentimentos

Aquele que está
aberto para
aprender, que
questiona e tira
suas dúvidas de
maneira ativa.
Um aluno que
tem empatia
pelas pessoas ou
está em processo
de construção da
mesma.

Obediência, se
preocupar com os
pais,criar
responsabilidades
desde pequeno
sobre suas ações.,
reconhecer suas
qualidades..
Gosta da escola Seja educado , que excelente
e quer aprender. tenha amor e
respeito por todos.

É aquele que
sabe valorizar as
pequenas
coisas.vejo isso
quando a família
trabalha junto
com a escola.
Com certeza,
Se aprendem! Todos são ótimos
todas as pessoas Pois é
alunos, apenas
na verdade que
trabalhando o precisamos
tem convívio com que sentimos e corroborar p que
crianças são
o que
a aprendizagem
educadores
vivenciamos
aconteça de
que evoluímos diferentes formas
e aprendemos p cada um.
valores
virtuosos.
Sim.pois são os
Se
Frequentar
primeiros e mais aprendem..ao aulas,ser
importantes
longo de uma participativo,ter
educadores da
caminhada
rotina de
criança.,pois o
desde o
estudos,etc....
primeiro contato entender do ser
são os pais.
humano..

Professor
educador

COORDENADO Sim
R

9/16/2020 11:48:21 rosemartrenti Rosemar Trentino
no@gmail.co Viegas de Jesus
m

ESCOLA
MUNICIPAL
MAESTRO
HONORIO
MAESTRELLI

GILMA MARIA DOS
SANTOS BARROS

Professora

CMEI Prof. Vicente Coordenador
de Conti

Cmei Professor
Vicente de Conti

Elisabete Cavalcante
Magalhães

9/16/2020 11:42:13 elisabetecavalcantema
galhaes@hot
mail.com
9/16/2020 11:42:55 gi_fernanda20
09@hotmail.c
om

9/16/2020 11:48:01 mileneloredan Milene Loredana
a@gmail.com Venâncio dos Santos

Escola municipal
Aníbal Khury Neto

9/16/2020 11:39:51 lubueno001@ Luciene de Moraes
gmail.com
Bueno

Professora

Escola Municipal de Professora
Cafeara

Eliane Ferrara Bughi

9/16/2020 11:38:08 elianeferrara
@bol.com.br

Professora do
Ensino
Fundamental

Escola Municipal
Tiradentes

9/16/2020 11:35:14 rosaotaviano Maria Rosa Otaviano
@hotmail.com

Continuar
trabalhando
valores, que é
essencial para o
nosso crescimento
na área em que
atuamos e para as
nossas vidas

Dá continuidade a
temas como esse
que vem de
encontro com as
realidades
vivenciadas💕
Como lidar com a
ansiedade e
frustração das
crianças e tempo
de isolamento
social.

empatia

Mais palestras
como a de hoje..

Dar exemplos de
situações e
resolução de
conflitos.

Dar mais exemplo
dentro de cada
assunto.
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Escola Municipal
Maestro Honório
Maestrelli

9/16/2020 11:59:56 suely_alpereir Maria Suely Barbosa
a@hotmail.co Pereira
m

Professora

Centro Municipal de Diretor
Educação Infantil
São Judas Tadeu

9/16/2020 11:56:02 fabianaeduca Fabiana Fernandes
dora2011@ho dos Santos
tmail.com

Peofesdora

Professora

CMEI Maria
Professora EI
Thereza Spirandelli

9/16/2020 11:53:37 iveteferreirajljf Ivete Ferreira da Silva Aníbal Khury neto
@gmail.com
9/16/2020 11:54:39 selanderb@h Selander bertinotti de Cmei professor
otmail.com
oliveira
vicente de conte

9/16/2020 11:52:25 rosemartrenti Rosemar Trentino
no@gmail.co Viegas de Jesus
m

Sim

Na minha opinião
os pais são
modelo para seus
filhos, então os
filhos aprendem
manipular
emoções, de
acordo com o
modelo, que nem
sempre é o
modelo ideal,
porque muitos
pais também não
sabem como lidar
com suas
emoções, então
vejo, que os pais
são educadores,
mas que também
precisam treinar
para serem
modelos
melhores.

Professor/educad
or
A dificuldade é
ainda maior para
pais de hoje,a
estrutura familiar
está totalmente
modificada.

Sim

Educação

Saber escutar

Ótima

Saber expressar Saber expressar
Maravilhosa
seus sentimentos seus sentimentos,
e emoções
emoções, fazer
parte de uma família
que tenha atitudes
positivas e que
saiba impor limites

Aprendem

Na minha
opinião , são
valores que
vamos
aprendendo
com a
convivência, ou
seja, na prática
de bons atos,
boas
ações.Acho
que essa é a
característica
que cada um
vai construindo,
e moldando
suas
concepções e
seus conceitos
sobre o mundo
e sua forma de
comportamento
.

Ser uma pessoa
com valores
virtuosos

Na minha opinião
é aquele que
questiona, que dá
sua opinião sobre
as coisas, que
compartilha suas
experiências, que
ajuda o outro,
que sabe ouvir ,
mas também
falar, e que no
final de tudo ele é
capaz de elaborar
suas próprias
idéias.

Ser uma pessoa
com valores
virtuosos

Eu poderia dizer que
é aquele que
reproduz o que os
pais fazem, mas na
verdade depois de
assistir à esta
palestra vou dizer
que, um ótimo filho é
capaz assimilar tudo
oque a família
transmiti , mas
também é capaz de
expressar suas
próprias habilidades
para lidar com suas
emoções, e manter
relações sociais
positivas.Ou seja, é
aquele que até olha
no espelho , mas
não aceita oque vê
por completo, e
busca soluções para
mudar, de acordo os
conceitos iniciais
que já possui.

Boa

Parabéns , achei uma
palestra muito
interessante, um tema
que está em discussão
na atualidade, e que
neste momento tão difícil
que estamos vivendo,
traz uma reflexão e ajuda
na formação de
professores e também
dos pais.

Aprendemos
Prestar atenção, Ser educado,dormir Ouve coesão entre o
Primeiro passo participar, ter uma na hora que a
discurso e o tema
a aprendermos rotina de estudos. mamãe
proposto.
a sermos éticos
mandar.Amor e
é com os
respeito, ñao tem
pais,ensinando
com...os dois andam
o necessário
juntos.
para
sobrevivemos.

Se aprende

Se aprendem
com a
convivência

Dar continuidade
ao tema

Planejamento de
mais tempo para a
apresentação da
palestra. Mais
minutos ou horas
se for o caso.

Todas que for
possível.

Está excelente

Continuar
trabalhando valores
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Cmei Professor
João Vaz Amaral

CMEI PROFESSOR PROFESSORA
VICENTE DE
CONTI
CMEI Maria
Professoral
Thereza Spirandelli

9/16/2020 12:04:14 silvana.vergili SILVANA FERREIRA
o10@gmail.co VERGÍLIO SARAIVA
m

9/16/2020 12:06:12 anapeixoto@ ANA PEIXOTO
hotmail.com SANTOS

9/16/2020 12:06:20 silvanafaverof Silvana Aparecida
urlanetto@gm Favero Furlanetto
ail.com

Coordenadora

Escola Jorge
Pedagoga
Rudney Atalla
Junior Modalidade
Educação Especial

9/16/2020 12:01:47 claudialeiteptu Claudia leiteCoelho
@hotmail.com

Professora

Cmei Profº João
Vaz Amaral

9/16/2020 12:01:39 ivetepais2009 Ivete Pais de Oliveira
@hotmail.com

Com certeza.

SIM

Professora

Educador

Sim, pois os pais
são
modelos/espelhos
para seus filhos.

Crítico,
Participativo,
generoso,
criativo,
responsável,
tolerante,
paciente,
resiliente e que
tenha empatia.

Aluno sentado na
carteira focado na
aprendizagem
como também
aquele aluno
inquieto
hiperativo que é
capaz de ser o
melhor aluno
mesmo com
todos os
requisitos ele
aprende e detém
conhecimento.

Conseguem
regular suas
emoções;
apresentam boa
convivência com
os colegas;
apresentam um
bom índice de
concentração.
Filho que questiona,
o porque querendo o
saber, acima de tudo
RESPEITO se há o
respeito há
cumplicidade, amor,
amigo....

Quando apresentam
autoconfiança ; bom
relacionamento com
a família; abertura
para o novo.

No meu ponto de
vista um ótimo filho
é aquele que
aprendeu a lidar
com suas emoções,
assim ele poderá
solucionar seus
problemas no
decorrer da sua
vida.
SE APRENDE GOSTAR DA
SER EDUCADO E
ESCOLA E
QUE SAIBA
APRENDER
RESPEITAR O
PROXIMO
Adquirimos e
Que expressa
Aquele que ao
aprimoramos
suas emoções e expressar suas
no decorrer da nos deixa
emoções sem tentar
vida.
direcionar da
manipular, observa e
melhor maneira segue o que seus
suas atitudes
país deram de
juntamente com a melhor como
participação da
modelo para ge
família.
renciar suas vidas e
demonstra suas
emoções com
gratidão e amor.

Aprendemos

Penso que
vamos
aprendendo
com as regras
que vão nos
sendo
apresentadas
através do
meio social que
vivemos.
O ser humano
já nasce com o
seu instinto

Exelente, mto pertinente
para o momento atual,
enfim para toda vida.

OTIMA

Excelente.

Foi ótima, palestra que a
família deveria assistir.
Neste momento em que
as vezes nos sentimos
perdidos as palavras do
Palestrante Paulo veio
para dar um norte e
fortalecer a nossa
caminhada na escola e
nosso lar. O meu muito
obrigado. Nota mil.

Excelente palestra!
Precisamos entender as
emoções dos que estão
sob nossos cuidados,
sejam filhos, sejam
alunos.

Aprofundar esse
tema e relacionar
com gratidão.

EMPATIA

Poderia dar
continuidade da
palestra de hoje.

Motivação para os
professores ou a
didática do
professor nesta
pandemia estou no
caminho certo.

Penso que neste
momento, nós
professores ,
precisamos
entendermos
também nossas
emoções.
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9/16/2020 12:55:36 maestrohonori Leonortaviansoares
omaestrelli@h
otmail.com

9/16/2020 12:40:19 rose.brito.lope Rosemary de Brito
s@gmail.com Lopes

9/16/2020 12:57:59 medna_costa Maria Edna da Costa
@hotmail.com

9/16/2020 12:33:47 renatapereira Renata Pereira Alves
a@hotmail.co
m

9/16/2020 12:28:46 francrisfurgom Francielle Cristina
es@gmail.co Furlaneto Gomes dos
m
Santos
9/16/2020 12:32:10 celia_soncin Célia Regina Sardinha
@hotmail.com Soncin
A família é o
primeiro lugar
onde a educação
acontece.Portanto
pais,mães e
familiares são
educadores.

Sim
Nascemos
puros,porém,ao
longo da vida,
podemos
desenvolver
bem os valores
e senso moral
ou desviarmos
do caminho.

Se aprende
Aquele que
respeita o
outro,tem
tolerância , é
colaborativo e
sabe administrar
as emoçóes.

Respeitoso e
educado

Respeitoso e
educado

O "ótimo aluno" e o
"ótimo filho são a
mesma pessoa em
ambientes
diferentes.Aquele
que respeita o
outro,tem
tolerância,é
colaborativo e sabe
administrar as
emoções.
Cmei Professor
Professora
Com certeza.
São
Alunos abertos a Filho conscientes
João Vaz Amaral
Familia é a
aprimorados... aprender.
dos seus direitos e
primeira
deveres. É preciso
instituição. É a
que a familia de
base da educação
base para que eles
, bem depois vem
cresçam com
a educação
valores essenciais
formal.
para a vida.
Maria Thereza
Professora
Sim.
Aprendemos. Aquele que
Aquele que sabe
Spirandelli
demonstra
ouvir o não, sabe
interesse em
lidar com as
aprender, que se emoções junto da
esforça e busca o família vão
conhecimento
construindo uma
com a ajuda do
grande base.
seu professor.
Sempre com
paciência e paz.
Centro Municipal de Professora de
De acordo com a Se aprendem, Esforçado,
Obediente, que
Educação Maria
Educação Infantil palestra, e com
seguindo
perseverante,
respeite os pais.
Thereza Spirandelli
minha opinião,
exemplo dos
criativo,
sim.
pais.
disciplinado, etc.
Escola
Professor
Sim
Se aprende
Ser responsavel Ser obediente e ser
honoriomaestrelli
com vida
responsavel

Professora

Cmei Maria Thereza Diretor
Spirandelli

Cmei Professor
Vicente de Conti

Aprofundar mais o
tema abordado
hoje,com tempo
maior.

Relação pais e
escola

Otima

Nota 10, excelente!

Excelente.

Falar mais sobre a
relação entre
professor, aluno e
pais.
Trabalhar com os
pais ea
comunidade

Paciência e amor

Veio de encontro com os Continuação dessa.
nossos anseios.
Excelente palestra.

Excelente. Pena que o
tempo foi curto.

Excelente
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Professora
Aníbal Khury Neto p

9/16/2020 13:09:06 lucinhapgome Lúcia Pereira Gomes
s58@gmail.co
m

PROFESSORA

CMEI MARIA
THEREZA
SPIRANDELLI

9/16/2020 12:56:06 luska.baiao@ LUCIANA SOUZA DA
gmail.com
COSTA

Sim

Os pais podem e
devem fazer parte
da educação
escolar de seus
filhos. Mas
infelizmente a
grande maioria
pensa que nós
professores temos
a "obrigação" de
educar e CUIDAR
de seus filhos .

Acredito que
aprendemos

acredito que
todos
vivenciamos
tais valores
desde que
somos
inseridos à
sociedade.

todos tem seu
potencial e , cada
um com a sua
particularidade.
Não devemos
"deixar" de dar
créditos àquele
que está agindo
negativamente,
pois se
observamos bem
ele está
chamando a
atenção para que
o notem e que
tem um potencial
ali querendo ser
descoberto e não
sabe como agir
para expor sua
habilidade.
Caberá ao
professor
descobrir como
cada um se
adapta à
realidade e fazer
com que todos
tenham um
excelente
desempenho
cada um em seu
O aluno que
demonstra suas
emoções.
Ser verdadeiro em
qualquer situação.

abordar mais o
tema

Excelente palestra. Nota Gostaria de maior
10
aprofundamento
nesse Tema que foi
abordado e de
grande valia para
todos nós.

Geralmente os pais excelente
tema visão de que
todos os filhos como
ótimos.
Não consigo saber
responder, pois não
tenho filhos. Mas
enquanto filha, meus
pais sempre diziam
na maioria das
vezes coisas
positivas a meu
respeito e em
relação às atitudes
negativas, sempre
me davam
sugestões como
melhorar e "corrigir"
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Diretora
Aníbal Khury Neto Ensino
Fundamental

CMEI Professor
Vicente de Conti

9/16/2020 14:11:01 brunamaralbj Bruna Aparecida do
@gmail.com Amaral

9/16/2020 14:30:37 garciaregina6 Aparecida Regina
59@gmail.co Garcia
m

Professora

Cmei Maria Thereza Professora
Spirandelli
Ed.Infantil

Professor

9/16/2020 13:39:40 emignaca@h Eliana Mignaca Zanon Cmei Professsor
otmail.com
Vicente de Conti

9/16/2020 13:42:01 vilmara.tonet Vilmara Silva dos
@hotmail.com Anjos

Professora E F

9/16/2020 13:24:59 taniabrussolo TâniaRegina Brussolo EscolaMunicipal
@outlook.com Santos
Maestro Honorio
Maestrelli

Não

Sim.

Professor

O pai e mãe são
parceiros da
escola, a criança
aprende com o
modelo dos pais.

Sim

ALUNO
SABER LIDAR
MUITO BOA !
ASSIDUO,SEGUI COM AS
R UMA ROTINA FRUSTACOES,SAB
DE
ER SE
ESTUDO,PARTIC COMUNICAR ,TER
IPAR DAS
PACIÊNCIA,PERSIS
AULAS COM
TÊNCIA,TER
INTERESSE,TER AUTOESTIMA,TER
ATENÇÃO,TIRAR AUTONOMIA,SER
SUAS DUVIDAS AMOROSO ,SABER
,GOSTAR DE
RESPEITAR E SER
APRENDER E
HONESTO!!
SER EDUCADO
,RESPEITANDO
A TODOS !!

Dedicado, que
busque melhorar
e crescer com as
orientações que
lhe são dadas.

Aprendem. Nós Ser participativo,
mesmos
ter uma rotina de
construímos os estudos, assíduo,
nossos próprios ser motivado pela
valores.
família, identificar
suas emoções e
outros.

Aprendemos.
Lapidamos.
Sentimos e nos
expressamos
conforme
amadurecemos
nossas
emoções.

O amor,
honestidade, a
empatia,
generosidade,
humildade e outros.

Ser um ótimo filho
acredito que seja
uma construção de
pequenas atitudes.
Que ele ouça,
expresse-se e
respeite.

Nota seria 9,9 (uma
palestra de grande
importância, tanto pra
sala de aula quanto aos
pais e responsáveis).

Excelente. Colocações
pontuais e bastante
claras ao nosso
entendimento, de muita
relevância.

A criança que
Aquele que respeita Ótima
vivencia a fase de os pais.
criança, que
aprende a
empatia ao
próximo, o
respeito e a
aceitação as
emoções.
Aprendemos a Observador,
Amoroso
Maravilhosa.
cada dia.
sociável,
amigo,interessad
o e atencioso.

Se aprendem
ao longo de
nossas vidas,
com a família e
as com as
pessoas que
nos
relacionamos.

Se aprende! A
CONDIÇÃO
HUMANA É
APRENDIDA
!APRENDEMO
S A SER E A
AGIR COMO
SERES
HUMANOS
COM OUTROS
SERES
HUMANOS!!

Gostaria que
abordasse
novamente esse
tema pois é a
realidade que
presenciamos no
nosso cotidiano.

Gostaria de um
evento sobre a
saúde mental dos
professores, alunos
e família.
Gostaria que fosse
um tempo maior e
com interação ao
final dos slides.

Mais palestras
como esta.

Valores !
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Escola Municipal
Anibal khury Neto.

ESCOLA
MUNICIPAL SÃO
JOSÉ E ESCOLA
MUNICIPAL DE
CAFEARA

9/16/2020 14:41:10 zenildasgodoy Zenilda de Souza
@hotmail.com Godoy

9/16/2020 15:02:10 vivianizabela VIVIAN IZABELA
@hotmail.com JULIÃO

PROFESSOR

Professora de
apoio

Já nascemos

OS PAIS SÃO
NINGUÉM
COLABORADOR NASCE OU SE
ES DO
FAZ PESSOA
PROCESSO DE SOZINHO.
EDUCAÇÃO
POR ISSO, OS
SOCIOEMOCION VALORES
AL, QUE A
VIRTUOSOS
ESCOLA E OS
SE APRENDE
EDUCADORES
NO MEIO
ESCOLARES
FAMILIAR E
TAMBÉM
NA ESCOLA.
REALIZAM.
ASSIM, DO
HOJE,
JEITO QUE
PRECISAMOS DA APRENDEMO
PARCERIA
S COISAS
ESCOLA/FAMÍLIA ESSENCIAIS
. OS PAIS TEM
PARA VIVER
QUE SER
(COMER,
MODELOS
VESTIR,
POSITIVOS,
ANDAR...),
MODELOS
APRENDEMO
TREINADORES. S COISAS DE
ELES TEM QUE NATUREZA
SER CAPAZES
MORAL,
DE SE
COMO OS
RELACIONAR
VALORES
COM SEUS
VIRTUOSOS.
FILHOS DE UMA POR ISSO,
MANEIRA QUE
ENQUANTO
ULTRAPASSE O PAIS OU
NÍVEL
PROFESSORE
SUPERFICIAL E S DEVEMOS

Professor/
Educador

UM BOM
ALUNO,
GERALMENTE,
TEM O
COSTUME DE
PARTICIPAR
DAS AULAS,
COM
PERGUNTAS,
OPINIÕES E
ASSUNTOS
PROPOSTOS
EM
DISCUSSÕES.
ISSO
ENRIQUECE O
APRENDIZADO
E AMPLIA SUA
CAPACIDADE
DE REFLETIR E
FORMAR SUAS
PRÓPRIAS
OPINIÕES
SOBRE
DETERMINADO
ASSUNTO.

E um aluno que
tem interesse em
aprender,respeita
o professor e
cumpre com seu
dever.

Respeitar pai e mãe,
cumprir com sua
obrigação sem
precisar ficar toda
hora lembrando o
que tem que ser
feito.
UM "BOM FILHO",
ESSA EXPRESSÃO
NÃO SIGNIFICA
SER UMA CRIANÇA
PERFEITA. ELA
ENVOLVE, NO
ENTANTO,
QUALIDADES
COMO
COMPAIXÃO,
COMPREENSÃO,
AUTODISCIPLINA E
GRATIDÃO.
FOI EXCELENTE A
PALESTRA, POIS É
MUITO DIFÍCIL LIDAR
COM AS EMOÇÕES,
PORÉM É
NECESSÁRIO, AINDA
MAIS EM TEMPOS
COMO ESTES, QUE OS
SENTIMENTOS DEVEM
SER OLHADOS E
RESPEITADOS COM
PACIÊNCIA E EMPATIA.
SABER OUVIR É
APRENDER A LIDAR.

Ótima

COMO FAZER
COM QUE O
ALUNO TENHA O
HÁBITO DE
ESTUDO NESSE
TEMPO DE
PANDEMIA.

Uma palestra que
lembra as
obrigações dos
pais com seus
filhos...
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ESCOLA
PROFESSORA
MUNICIPAL DE
CAFEARAEDUCAÇÃO
INFANTIL E
ENSINO
FUNDAMENTAL
PRIMEIROS ANOS.

ESCOLA
PROFESSORA
MUNICIPAL DE
CAFEARAEDUCAÇÃO
INFANTIL E
ENSINO
FUNDAMENTAL
PRIMEIROS ANOS.

ESCOLA
PROFESSORA
MUNICIPAL DE
CAFEARAEDUCAÇÃO
INFANTIL E
ENSINO
FUNDAMENTAL
PRIMEIROS ANOS.

9/16/2020 15:09:08 cristina_galdio MARIA CRISTINA DE
li77@hotmail. MELO
com

9/16/2020 15:09:29 cristina_galdio MARIA CRISTINA DE
li77@hotmail. MELO
com

9/16/2020 15:10:06 cristina_galdio MARIA CRISTINA DE
li77@hotmail. MELO
com

ACREDITO QUE
SIM.

ACREDITO QUE
SIM.

ACREDITO QUE
SIM.

SE APRENDE
COM O
PASSAR DOS
ANOS.

SE APRENDE
COM O
PASSAR DOS
ANOS.

SE APRENDE
COM O
PASSAR DOS
ANOS.

RESPONSÁVEL,
EDUCADO,GEN
TIL,
SENSO CRÍTICO
COM BONS
ARGUMENTOS...
..

RESPONSÁVEL,
EDUCADO,GEN
TIL,
SENSO CRÍTICO
COM BONS
ARGUMENTOS...
..

RESPONSÁVEL,
EDUCADO,GEN
TIL,
SENSO CRÍTICO
COM BONS
ARGUMENTOS...
..

AMOROSO,
EDUCADO,
RESPONSÁVEL,
CAPACIDADE DE
OUVIR E TAMBÉM
ARGUMENTAR
DENTRO DOS
LIMITES DA
EDUCAÇÃO....

AMOROSO,
EDUCADO,
RESPONSÁVEL,
CAPACIDADE DE
OUVIR E TAMBÉM
ARGUMENTAR
DENTRO DOS
LIMITES DA
EDUCAÇÃO....

AMOROSO,
EDUCADO,
RESPONSÁVEL,
CAPACIDADE DE
OUVIR E TAMBÉM
ARGUMENTAR
DENTRO DOS
LIMITES DA
EDUCAÇÃO....

Muito boa!

Muito boa!

Muito boa!

GOSTARIA DE
OUVIR SOBRE
COMO LIDAR
COM CRIANÇAS
NA TRANSIÇÃO
PARA A FASE DA
ADOLESCÊNCIA,P
OIS É UM
MOMENTO
DIFÍCIL R MUITO
DELICADO PARA A
FAMÍLIA, PARA A
ESCOLA E
TAMBÉM PARA O
PRÓPRIO
(A)ADOLESCENTE
.
GOSTARIA DE
OUVIR SOBRE
COMO LIDAR
COM CRIANÇAS
NA TRANSIÇÃO
PARA A FASE DA
ADOLESCÊNCIA,P
OIS É UM
MOMENTO
DIFÍCIL R MUITO
DELICADO PARA A
FAMÍLIA, PARA A
ESCOLA E
TAMBÉM PARA O
PRÓPRIO
(A)ADOLESCENTE
.
GOSTARIA DE
OUVIR SOBRE
COMO LIDAR
COM CRIANÇAS
NA TRANSIÇÃO
PARA A FASE DA
ADOLESCÊNCIA,P
OIS É UM
MOMENTO
DIFÍCIL R MUITO
DELICADO PARA A
FAMÍLIA, PARA A
ESCOLA E
TAMBÉM PARA O
PRÓPRIO
(A)ADOLESCENTE
.
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9/16/2020 15:40:18 visguimaraes Vilma Ismeralda Silva
01@gmail.co Guimarães
m

professora

CMEI Maria
Professora
Thereza Spirandelli

Professoora

9/16/2020 15:21:16 itoemarceli@h Marcilene Paranhos da CMEI Professor
otmail.com
Silva Mendes
Vicente de Conti

9/16/2020 15:34:00 andreiasega0 Andréia sega
4@gmail.com

Professoora

9/16/2020 15:20:49 itoemarceli@h Marcilene Paranhos da CMEI Professor
otmail.com
Silva Mendes
Vicente de Conti

Sim, os pais são
espelhos de seus
filhos. Tudo que
ele fizer ou dizer
será captado pela
criança, seja de
bom ou de ruim.

Sim

Sim

Sim

Valore
virtuosos se
aprende com o
meio em que
vive, pois a
criança tende a
fazer aquilo
que aprende
em casa.

Adquirimos
durante a
nossa vida

Se aprendem

Se aprendem

Ótimo aluno sabe
respeitar,
valorizar o que
está sendo
ensinado,
vontade de
aprender. Tenha
iniciativa,
participação e
empatia.

Tem uma rotina
saudável,
respeito, estudo,
participativo,
possuí metas
futuras reais e
promissórias.

Um ótimo filho para
mim, seria uma
pessoa que tenha
valores, respeito,
amor à família e ao
próximo com
empatia.

O bom caráter da
criança feliz lhe dá
várias virtudes. A
criança que cresce
em um mundo
aprende como a
honestidade, o amor
,o sacrifício pelos
outros, a empatia, a
generosidade, a
humanidade e a
capacidade de de
esforçar para
superar fases
adversas da vida.
essa palestra foi
excelente. Veio de
encontro a aquilo que
acredito. Uma criança
precisa ser ensinada,
educada, com limites
verdadeiros, amor e
exemplos.

Nós como
Aquele tem
Maravilhosa ,bem
professores
respeito,empatia,am pertinente ao momento
temos o dever de or
em que esta vivendo
ensinar a empatia
,o respeito para
com todos ,ótimo
aluno são todos.

Nós como
Aquele tem
Maravilhosa ,bem
professores
respeito,empatia,am pertinente ao momento
temos o dever de or
em que esta vivendo
ensinar a empatia
,o respeito para
com todos ,ótimo
aluno são todos.

Professores, como
lidar com o
emocional?

10 Fica a critério .

Como lidar com a
frustração

Como lidar com a
frustração
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ESCOLA
MUNICIPAL DE
CAFEARA

9/16/2020 16:37:11 leilacerilo@ho LEILA CRISTINA
tmail.com
CERILO DIAS

COORDENADO SIM
R

Sim

Escola Municipal de Professora
Cafeara

9/16/2020 16:14:53 graconstantin Gracielli Constantino
o@hotmail.co de Oliveira
m

Os pais são
colaboradores da
escola , pois
escola e família
trabalham juntos
para um melhor
aprendizado.

Sim claro sem
sombras de
dúvidas

Escola Municipal de Professor Ef
Cafeara - Educação
Infantil e Ensino
Fundamental

9/16/2020 16:10:13 cidinha.barros Maria Aparecida Barris Cmei Maria
Professora
56@gmail.co de Oliveira
Thereza Spirandelli
m

9/16/2020 16:04:44 vhanessaVanessa Paula
paula@outloo Francisco
k.com

SE
APRENDEM.

Aprendem

Nascemos e
aprendemos
todos os dias

Os valores
virtuosos
aprendemos ao
longo da nossa
vida. Quando
nascemos
nossos pais já
nos ensinam
alguns valores,
desde a
honestidade ao
respeito; no
entanto
acontece casos
que esses
valores não
são passados
na família, e na
escola é o
momento de
trabalhar e
valorizar, pois o
valor ele é
presente na
vida da criança
desde
pequena, e ela
leva consigo na
sua vida
pessoal e
profissional.

Um aluno
participativo,
questionador,
dedicado
PARTICIPATIVO,
EMPÁTICO,
ABERTO PARA A
APRENDIZAGEM
.

É participar .
Faz perguntas da
opiniões . E com
isso enriquece o
aprendizado e
amplia
capacidades de
refletir e formar
suas próprias
opiniões .

Um ótimo aluno é
aquele que
frequenta as
aulas, que faz as
tarefas, que
presta atenção,
mas também é
aquele que faz e
que erra, pois o
erros é um
aprendizado para
o aluno. Um
ótimo aluno é
também aquele
que respeita seus
colegas e os
profissionais da
escola, pois um
ótimo aluno não
é somente
dedicado aos
estudos , mas é
educado, pois o
aluno é completo.

COMPREENSIVO,
ATENCIOSO, QUE
SENTE PRAZER
EM ESTAR COM A
FAMÍLIA.

Educado, obediente,
amoroso
ÓTIMA

Creio que vcs já
tem tudo pronto é
bem planejado
para o próximo
encontro . Confio

Como chamar a
atenção dos
alunos, nas aulas
on-lines.

Palestra sobre
como administrar
as emoções

10 Como trabalhar
emoções na escola

Ótima. Foi uma palestra
enriquecedora, algo que
todos os profissionais
precisam ouvir, pois
muitos além de
professores , são pais, e
não é fácil trabalhar o dia
todo e ao final do dia,
ensinar seu filho, após
um dia que as vezes foi
cheio de tarefas.
Essa palestra nos
mostrou que todas as
pessoas tem raiva,
alegria, mas precisamos
saber a dose certa, para
vivermos em paz.

É obediente sabe
Como sempre .
ouvir os pais e e
Maravilhoso
outras autoridades
mas é importante
que a criança
aprenda assumir a
responsabilidade
pelas próprias
tarefas .como
sempre maravilhosa

Um ótimo filho é
aquele que respeita
seus pais, ouve os
conselhos, ajuda em
casa, faz as lição da
escola. Há vários
pontos de ser um
ótimo filho, mas
quando esse tem
respeito,
provavelmente ele
vai ter respeito na
escola, em casa e
em sociedade.
Se percebe que o
valor para uma
criança é uma
referência no seu
desenvolvimento.
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CMEI SÃO JUDAS Professor EI
TADEU

CMEI São Judas
Tadeu- Cafeara

9/16/2020 17:12:33 elainetonon20 Elaine Aparecida
19@gmail.co Tonon
m

9/16/2020 17:39:44 ligiaturozi@g Ligia Cristina Turozi
mail.com
Tomadon

Professor

Centro de educação Profrssor
são judas Tadeu

9/16/2020 17:11:42 Fernandeselv Elvanda Fernandes
anda05@gma Costa Soares
il.com

Se aprendem.

Se aprende

Se aprendem.

Excelente

Ótimo filho é aquele Ótima palestra.
que busca colocar
em prática os
valores e os
ensinamentos
positivos dos pais.

Respeitador,
honesto, amoroso

O ótimo filho é
Ótima palestra.
aquele que absorve
os ensinamentos
positivos de seus
país e busca colocálos em prática.

Educado, estudioso
e que corresponde
com os valores
ensinados pelos
pais e pela escola.
Um filho amigo,
parceiro que
conversa comigo,
que divide duvidas,
alegrias, etc....
Um ótimo filho seria
aquele que é
solidário dentro da
família, que dialoga
com respeito,
participando das
alegrias e também
dos momentos
difíceis.

Gostei muito!!Gostaria
que tivesse durado mais
tempo... Nos ajudou
muito a fazer uma
reflexão sobre nossa
responsabilidade com as
crianças, sejamos pais ou
educadores.

Maravilhosa

Otima

Participativo,com Parceiro,companheir Palestra maravilhosa e
panheiro,coopera o,responsável,bem muito esclarecedora do
dos com os
resolvido e feliz
qual nos abre novos
demais.
horizontes qto
formadores de opinião e
de cidadãos.

O ótimo aluno é
antes de tudo
uma pessoa que
sabe controlar
suas emoções e
conviver com
seus pares
respeitando as
diferenças e
praticando o
autruismo.
Tem atenção,
concentração,
interesse pelo
estudo
Ótimo aluno é
aquele que busca
sempre aprender,
que controla suas
emoções e que
faz uso da razão
sem dispensar a
empatia.

Respondsavel,
educado e
comprometido
com seus
estudos
Participativo,
presente, porém
sem deixar de ter
suas próprias
características
Sim com certeza, Se aprendem Seria aquele que
os pais são
no decorrer da interessa-se em
exemplos para as vida,
aprender e
crianças
principalmente mantém uma
na infância.
atitude respeitosa
com o professor e
os colegas,
dialogando

Não nascemos
com os
valores,aprend
emos -os
constantement
e nas diversas
vivências.
Sim realmente os Aprende,
pais são os
através da
primeiros
família e da
educadores dia
escola.
filhos.
Sim
Aprendem

Coordenadorped Sim
agógico

CMEISão
JudasTadeu

9/16/2020 17:07:36 andreaturozi1 Andréade Aquino
9@hotmail.co Turozi Constantino
m

Sim.

Sim

Sim

Professora

Centro Municipal de Professora
educação infantil
São

Professora

9/16/2020 17:02:21 leda.arcanjo Rosileida Arcanjo Silva Cmei Professor
@hotmail.com
Vicente de Conti

9/16/2020 17:00:19 marcelaturozi Marcela Maria dos
@hotmail.com Santos Turozi

9/16/2020 16:56:30 leda.arcanjo Rosileida Arcanjo Silva Cmei Professor
@hotmail.com
Vicente de Conti

Uma palestra sobre
o retorno, póspandemia seria
muito bom.

Que ela seja maior
em tempo

A sugestao é
palestra deste
nível.

Como gerenciar as
emoções de nós
professores póspandemia,ou p
POSSÍVELretorno.

Emocional dos
professores em
tempos de
Pandemia.

Como lidar com a
indisciplina na sala
de aula

Emocional dia
professores em
tempo de
Pandemia.
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9/16/2020 18:49:45 monicaserveli Monica servelin de
n22122009@ paula
hotmail.com

escola Cafeara

professor

sim. os pais são o
primeiro
modelo/educador
para seus filhos.
Sao os que irao
ensinar desde
cedo
comportamentos,
valores,atitudes...

Sim

Secretaria Municipal Secretário M. de Sim, com certeza
de Educação
Educação
esses são os
verdadeiros
educadores de
valores éticos,
morais e afetivos.
Escola Municipal de Professora
Sim
Cafeara

9/16/2020 18:41:36 arianabrito201 Ariana Brito de Jesus
4@hotmail.co Turozi
m
9/16/2020 18:43:49 tamirys.zanini Tamirys Mayara do
Escola municipal de Professor
@hotmail.com Amaral Zanini Mendes cafeara

9/16/2020 18:22:15 valValdinei de Alcantara
central@hotm Dias
ail.com

Coordenador

9/16/2020 18:18:27 elianebreggia ELIANE BERNADETE CMEI São Judas
ni@hotmail.co FABRIM DOS
Tadeu
m
SANTOS

SIM

COORDENADO SIM
R

9/16/2020 18:11:22 elianebreggia ELIANE BERNADETE Cmei São Judas
ni@hotmail.co REGGIANI FABRIM
Tadeu
m
DOS SANTOS

Sim

Professora

9/16/2020 17:40:53 neivasilva152 Neiva Ferreira da Silva Aníbal Khury Neto
@gmail.com

Gostar de
aprender,aprende
r a ser,aprender a
conviver,aprender
a conhecer e
fazer.

Ser As atitudes
que ele toma a
fim de promover
um melhor
aproveitamento
do que é
ensinado nas
aulas.
Gostar de
aprender,aprende
r a ser,aprender a
conviver,aprender
a conhecer e a
fazer.

dedicação
interesse e
respeito
Não existe aluno
ótimo

Educação e
respeito.

uma palestra muito boa
com abordagem
significativas.

Boa

Excelente.

Excelente!

Educado,ter
Oportunidade única de
empatia,ter
ser melhor como mãe e
autonomia,autoconfi professora.
ança,ser
resiliente,amoroso
etc.

Os filhos por piores
que sejam para os
pais sempre serão
ótimos
nascemos com um aluno que
Um filho que tenha
certas
saiba lidar com
empatia,respeito,soli
habilidades,ma seus sentimentos dariedade, que
s também
e emoções; que saiba dialogar
podemos
resolva
principalmente com
incentiva las,
problemas com
a família.
densenvolve
criatividade e
las ao longo da reponsabilidade;t
vida.
ome iniciativas e
decisões
coerentes. É não
só decorar os
conteúdos,mas
que se torne um
cidadão critico
ativo.

Se aprendem

Se aprendem

Excelente

Dar continuidade
ao assunto, o
tempo foi curto.

Saúde emocional
do professor.

Pra mim está bom
assim!

Respeito dentro da
sala de aula.

A afetividade,
empatia e
autruismo do
Professor.

Que não dure tão
pouco.

Educado,ter
Uma oportunidade única, Que tenha mais
empatia,autonomia, que me ajudara como
tempo de duração.
autoconfiança,ser
mãe e professora .
resiliente,ser
amoroso etc.

Ser grato, honrar
seus pais, amar ao
próximo.

São aprendidos O que está aberto O que está aberto
através das
ao aprender.
ao amor.
interações.

Se aprendem

Se aprendem

Aprendemos
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CMEI Vicente de
Conti

Cmei Professor
João
Vaz
Amaral
Escola
Municipal
Helena Kolody

9/16/2020 22:41:27 ivonefabianov Ivone Fabiano
9/17/2020 8:17:51 rech@hotmail
pedagogacaet Edna Aparecida
ano@gmail.co Trajano Caetano Alves
m

9/17/2020 9:11:54 rose_salis@o Rosemeire salis
utlook.com

Cmei Professor
Vicente de Conti

9/16/2020 22:15:34 fer_pereira10 Fernanda Pereira
0@hotmail.co Alves da Costa
m

Professora

Professora
Professora

Professora

Sim com certeza

Sim, com certeza
é em
que
Faz
se casa
necessário
impor a devida
importância e
obrigatoriedade
aos devidos
responsáveis pela
educação da
criança, ¨seu pai,
sua
mãe/responsável,
enquanto
treinadores de
emoções que
sejam modelos
positivos.

Sim. A familia é a
primeira
instituição de
ensino. Nao é
formal, mas é a
que ensina
valores para a
vida.
Sim. A família
também educa. É
a primeira
instituição.

Escola Municipal
Tiradentes

9/16/2020 20:36:45 nicestosgonza Leonilce dos Santos
ga@gmail.co Silva
m

Professora

Escola Municipal de Diretora Escolar Sim
Cafeara

9/16/2020 19:04:42 nenaMaria José de
caf@hotmail.c Vasconcelos Alecrin
om

Aquele que vc
tem em sua sala
de aula ..que de
alguma forma
proporciona a
oportunidade de
esnsinar e tbm
aprender num
processo ensino
aprendizagem.
Aquele que esta
disposto a
participar. Está
disposto a
aprender.

É aquele que
respeita
os
O ótimo aluno
identifica sua
emoção, é
empático, oferece
idéias, escolhe
suas reações de
acordo com o
apreendido.

Acho que já
Frequênta as
nascemos com aulas,presta
ele
atenção, é
participativo.

Se aprendem.
O alicerce
educacional se
inicia no
primeiro
espaço
ocupado do
educando ¨a
família¨educaç
ão primordial
modelo
existencial, que
lhe imposta
alicerçada
pelos devidos
responsáveis
criadores do
modelo
existencial.

Sao
aprimorados.
Para isso, é
preciso que a
familia e a
escola
camjnhem
juntas.
Aprimoramos a Aluno disposto e
cada dia.
aberto a
aprender.

Aprenden

O bom carácter da
criança feliz lhe dá
várias virtudes

É carinhoso, gentil,
respeitoso,obediente
O ótimo filho confia
nos pais, nos seus
sentimentos, resolve
problemas, tem auto
estima elevada e se
relaciona bem com
os outros, com
simpatia e empatia.

Filho obediente,
com virtudes e
valores.

Filho educado nos
valores familiares.
Sendo assim, sera
um bom cidadão.

Sugiro que tenha
continuidade desse
tema ou um tema
próximo a esse.

Estratégias de
como desenvolver
conteudos para os
deferentes niveis
de aprendizagem
em sala de aula.

Ótima

Mesmo tema

Temas que nos
ajudem nesse
momento difícil
pelo qual estamos
passando.
A palestra foi
Continuação do
espetacular.
tema.
Foi
iniciado
Diante do
direcionamento para o
vivenciado
ensinar a difícil tarefa de (pandemia),
construir confiança,
trabalhar
promover a consciência segurança com
das emoções.
autonomia sem
superficialidade.

Excelente.

Foi excelente.

Aquele de Deus nos Otima proporcionou uma
concedeu nos deu a reflexao em nossas
graça de conceber. acões enquanto pais
educadores.
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Centro de Educação Professor EI
Infantil São Judas
Tadeu

Escola municipal de Coordenador
Cafeara
Cmei Vicente de
Estagiária
conti

Sim

Professora

9/17/2020 19:22:05 elleneronaldo Ellen Nunes Domingos Escola Municipal de Professora
13@gmail.co
Cafeara
m

9/17/2020 21:01:27 soniavasconc Sônia de Lourdes
elosesilva@h Vasconcelos
otmail.com

9/17/2020 21:42:00 silvialucisilva Silvia Luciana Da Silva Escola Municipal
@outlook.com
Aníbal Khury
Neto/Cmei
Professor Vicente
de Conti

Professora EI/EF Sim, os pais são
os primeiros e
mais importantes
educadores na
vida da criança.

Escola municipal de Professora
Cafeara

Sim

9/17/2020 19:21:42 elleneronaldo Ellen Nunes Domingos Escola Municipal de Professora
13@gmail.co
Cafeara
m

Aprende
através da
família,
ninguém nasce
sabendo.

Valores
virtuosos se
aprendem

Se aprendem

Se aprendem

Aprendemos

Se aprendem
ao longo da
vida.

Sim

Sim

Aprendem

Sim

Valores
virtuosos se
aprendem no
decorrer da
vida

Se aprendem
mas o caráter
já nasce com o
indivíduo

Sim

Sim

aprendemos

Se aprendem.

sim

Sim, deve ser.

Estagiária

9/17/2020 17:05:41 pralinesantos Aline Ferreira da Silva CMEI Professor
67@gmail.co
Vicente de Conti
m

Gilmara Milani
Lazaretti
Maria Vitória de
oliveira Costa

9/17/2020 13:33:50 gilmaralazaretti@hot
9/17/2020 13:45:49 oliveiracostam
17@gmail.co
m

Professor

CMEI São Judas
Tadeu

9/17/2020 13:18:10 alindutra@hot Aline Ferreira Dutra
mail.com

9/17/2020 10:15:59 mariangela.riz Mariangela Rizzatti
Escola Municipal de Professor
zatti@hotmail. Avila
Cafeara
com
9/17/2020 11:58:05 aleturozzi@ho Alessandra Turozzi dos Escola Municipal de Coordenadora
tmail.com
Santos
Cafeara
pedagógica

9/17/2020 9:58:19 paulaandreala Paula Andréa Turozi
zaretti@hotm Lazaretti
ail.com

Aquele que tem
uma família
apoiando e tem
interesse em
aprender.

Educado
Interessado
Aquele que está
sempre apto a
questionar suas
dúvidas.
Obediência,
respeito ,
compreensão etc
..
Aberto a receber
informações, que
questiona,
interage.
Aberto a receber
informações, que
questiona,
interage.
Ser assíduo,
estar aberto ao
aprendizado

Que seja
empenhado e
curioso mediante
tudo o que
aconteça ao seu
redor.
Educado, gentil,
generoso, etc

Ter equilíbrio
emocional,relacio
namento de
empatia, oque
facilitará sua
aquisição
cognitiva e a
resolução de
seus problemas.
fatores
emocionais
ainda não assisti

Excelente,pois, neste
momento mais do que
nunca precisamos
trabalhar com as crianças
e os adultos os valores
socioemocionais.

ainda não assisti

Acho que esse
tema não se
esgota, poderíamos
retomá-lo.

Na minha opinião , é
quando ele
demonstra seus
sentimentos.não
importa qual seja .
Os que os pais
impõe limites e
sabem lidar com as
emoções.

Dar continuidade a
esse tema .

Sobre inclusão
social.

Sobre
companheirismo
entre família e
aluno.
Sobre inclusão
social.

10 Continuar em forma
ao vivo devido a
pandemia.

Continuar o
assunto sobre
Educação
Sócioemocional
que é muito
interessante
Sobre empatia.

Excelente, um tema muito Empatia.
pertinente para o
momento e pra vida.

Foi ótimo

Ser honesto e gentil. Excelente

Ser honesto e gentil. Excelente

Amoroso
Ótima!
Educado
Aquele que
valorizam e
respeitam os Pais e
seus ensinamentos.
Respeito ,
Muito boa
obediência .
Amizade etc ...

Amoroso, educado, Muito boa
atenciosos, etc

Que tenha a
Muito boa, será de
Interação da família
sensibilidade de
grande ajuda a todos nós. com a escola
compreender tudo o
que acontece ao seu
redor.

amoroso

Que tenha uma
educação com
limites definidos e
que saiba lidar com
suas emoções.
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Diretor

Professora

CMEI Professor
João Vaz Amaral

Professor

Diretor

Escola Municipal
Tiradentes

9/18/2020 16:29:28 marinalvadasil Marinalva da Silva
varamos@out Ramos
look.com
9/18/2020 21:30:15 dionila3426@ Dionila de Carvalho
gmail.com

9/18/2020 22:00:41 sinaraandrea Sinara Andrea Martins Escola Maestro
martins71@g
Honório maestrelli
mail.com

Centro municipal de PROFESSOR
Educação Infantil
São judas TadeuCafeara

9/18/2020 15:58:50 regianecarval Regiane de Fatima
ho02@hotmai Carvalho Lazaretti
l.com

9/18/2020 10:35:54 rosemiRosemi Ferreira Vieira Escola Municipal de Professor EF
marialucia@h
Cafeara- Educação
otmail.com
Infantil e Ensino
Fundamental.

9/18/2020 9:39:12 marceleigonc Marcelei Ferreira Lima Cmei Professor
alves@hotmai Gonçalves
Vicente de Conti
l.com

Um sujeito capaz
de administrar
suas emoções
construindo
valores
propiciando a
aquisição do
conhecimento
cognitivo.

Sim

Educador

Sim

Aquele que trás
consigo os
valores
Se aprendem Participativo,
atencioso,
assíduo nas
aulas, que presta
atenção,etc.
São adquiridos O bom aluno é
no processo de aquele que está
aprendizagem aberto a adquirir
social e
os valores e
familiar.
aprenzagem para
uma vida social

Se aprendem

Isso depende do
ponto de vista de
cada um pra mim
um ´ótimo aluno,
é aquele que esta
aberto a
aprender, ele não
precisa ser o
melhor da sala
mas é
comprometido
com a escola.
SIM,PAI E MAE
ALGUNS
UM OTIMO
TEM QUE AJUDA VALORES
ALUNO,É UM
NA EDUCAÇAO NASCEMOS E ALUNO BEM
DOS FILHOS
OUTROS
ACOMPANHADO
GANHAMOS
PELOS PELOS
NO
PAIS,QUE SE
DECORRER
PREOCUPAM
DA NOSSA
COM O
VIDA.
APRENDIZADO
E COM A
EMOÇAO DOS
FILHOS.

Construímos
ao longo da
nossa
formação como
pessoa

Sim com certeza. Eu acredito que
são aprendidos
e praticados ao
logo de nossa
existência.

Sim

como lidar com a
sexualidade das
crianças e
adolescente.

Palestras com
indicativos pós
pandemia.

É aquele que
Ótima
respeita aquirire os
valores que os pais
ensinam.

Continuar com o
mesmo tema.

10 A escola como
estimulo da
criatividade dos
alunos.

Palestra sobre ética

MUITO BOA .TODOS OS MAIS PALESTRAS
PAIS TINHAM QUE
PARA ENTENDER
ASSITIR ESTA
AS CRINÇAS.
PALESTRA

Gostei muito , me fez
pensar na minha prática
tanto profissional como
de mãe.

Aquele que
Excelente
demonstra uma boa
criação
Obediente, honesto,
que compreende os
pais, estudioso etc.

PRIMEIRO TEM
QUE SE TER
OTIMO PAIS,PARA
DEPOIS SE
QUERER UM
OTIMO FILHO.

Não consigo
realmente te
responder essa
pergunta, pois o
ótimo pra mim pode
não ser pra ele. más
tento me colocar no
lugar dela tentando
ouvir e indicar
caminhos para
seguir.

Um sujeito que
Muito boa
consiga lidar com os
seus sentimentos
com confiança,
enfrentando seus
problemas e
desafios e
conseguindo se
conhecer como
membro participante
da sociedade.
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Escola Municipal
Aníbal Khury Neto

9/19/2020 11:39:10 bru.karine.bk Bruna Karine Pereira
@gmail.com Lima

PROFESSORA

ESTAGIÁRIA

Professor

Cmei Professor
Vicente de Conti

Cmei Professor
Vicente de Conti

9/21/2020 14:32:54 sandrinhabarb Sandra Cristina Dos
osa2008@hot Santos Silva
mail.com

9/21/2020 14:52:41 ilspereira285 Ilda da Silva Pereira
@gmail.com

Professora

Professora

9/20/2020 10:19:14 quelgarcia200 Raquel Garcia Pontes CMEI
Professor
8@hotmail.co
ProfessorVicente de
m
Conti

9/20/2020 10:18:52 quelgarcia200 Raquel Garcia Pontes CMEI
Professor
8@hotmail.co
ProfessorVicente de
m
Conti

9/19/2020 13:38:37 elleneronaldo ELLEN NUNES
ESCOLA
13@gmail.co DOMINGOS BORGES MUNICIPAL DE
m
CAFEARA

Escola.municipal
tiradentes

9/19/2020 0:47:42 vanildemariar Vanilde maria
odrigues@gm
ail.com
Aprende com
os
ensinamentos
que são
apresentados
para criança.

Já nascemos

Responsável,
carinhoso, sincero.

ABORDAR SOBRE
O TEMA
BULLYING NA
ESCOLA.

Empatia.

Uma palestra sobre
o que é um bom
filho

Muito boa.

Continuar com o
mesmo tema.

Empatia pelo
professor

A palestra foi excelente!!! Como trabalhar a
superação.

A palestra foi excelente!!! Como trabalhar a
superação.

EXCELENTE
PALESTRA.

Ótima.

Muito boa

Compreender o que Ótima
é respeito e
entender a
importância que tem
na vida de cada
pessoa.

Um ótimo filho é
aquele que é
obediente, que
respeita a família,
que colabora em
todos momentos.

Um ótimo filho é
aquele que é
obediente, que
respeita a família,
que colabora em
todos momentos.

HONESTO,
EMPATICO,
AMOROSO.

Os que os pais
estão dispostos a
impor limites e
ensinar a lidar com
suas emoções.

Aquele aluno
Um filho estudioso
comportado com respeitador e
boas notas
obediente aos pais

O que vai a
escola disposto a
aprender. E uma
família que
demonstra
interesse na vida
escolar de seu
filho, o apoiando.
SIM
SÃO
EMPATICO,
ADQUIRIDOS SOLIDÁRIO,
NA
RESPEITOSO E
CONVIVÊNCIA ATENCIOSO.
.
Sim
Não nascemos Um ótimo aluno é
com valores
aquele que é
virtuosos,
interessado pela
vamos
aprendizagem
aprendendo
com bom
com a boa
comportamento e
convivência.
que participa e
realiza todas
atividades
propostas com
um bom
desempenho.
Sim
Não nascemos Um ótimo aluno é
com valores
aquele que é
virtuosos,
interessado pela
vamos
aprendizagem
aprendendo
com bom
com a boa
comportamento e
convivência.
que participa e
realiza todas
atividades
propostas com
um bom
desempenho.
São os primeiros Não nascemos Vivenciar as
que contribuem
com eles,
etapas da sua
para o
adquirimos ao vida como deve
desenvolvimento longo.da vida ser.
da criança, desde na convivência
o nascimento.
com a família e
com a
sociedade.
Com certeza
Eles são
Atencioso,
adquiridos ao respeitoso,
longo da vida. participativo.

Sim os pais são
os primeiros
educadores de
seus filhos.

Sim
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Professora

Professora

Estagiária

9/21/2020 23:53:11 vanessa_ap1 Vanessa Aparecida de CMEI São Judas
7@hotmail.co Oliveira
Tadeu
m

9/21/2020 23:53:41 vanessa_ap1 Vanessa Aparecida de CMEI São Judas
7@hotmail.co Oliveira
Tadeu
m

Aníbal khury Neto
Escola Municipal
Anibal Khury Neto

9/22/2020 13:02:38 neilammenon Neila Maria Menon
@gmail.com Silva

9/22/2020 22:06:10 zuleide.freires Zuleide Gonçalves
@hotmail.com Freires Pinheiro

Professora EF

Professor

9/21/2020 15:21:31 byaexandy@h MARIA Aparecida dos Cmei prof Vicente
otmail.com
Santos da Silva Santos de Conti

Sim

Sim

Sim, eles são os
primeiros
educadores das
crianças.

Sim, eles são os
primeiros
educadores das
crianças.

Os dois são
essencial para o
desenvolvimento
da criança.

Podemos
nascer ou
adquiri los ao
longo da vida.

Aprendemos

Se aprendem.
São adquiridos
a partir da
vivencia com
os familiares e
ssociedade.

Se aprendem.
São adquiridos
a partir da
vivencia com
os familiares e
ssociedade.

Ao longo do
tempo vamos
adquirindo no
seio familiar e
através da
sociedade.

Frequenta as
aulas,presta
atenção,é
participativo, tem
rotina de
estudos,etc.

Deve existir uma
troca de respeito
para
compreender a
importância da
vida de cada
indivíduo.
Difícil descrever
como ser um
ótimo aluno.
Acredito que
sendo capaz de
absorver e
desenvolver os
conhecimentos e
habilidades
propostos já é
uma grande
conquista,
independente de
como tenha sido
a caminhada.
Difícil descrever
como ser um
ótimo aluno.
Acredito que
sendo capaz de
absorver e
desenvolver os
conhecimentos e
habilidades
propostos já é
uma grande
conquista,
independente de
como tenha sido
a caminhada.
Esforço
Respeitar os pais,
ser obediente, ser
grato, ter
humildade,etc.

Mais uma vez,
acredito que não dê
pra pontuar
caracteristicas. Um
pai e uma mãe
deseja que seus
filhos sejam capazes
de resolver seus
problemas,
respeitando as
pessoas, ser
capazes de fazer
suas escolhas com
segunça, e seja
feliz.
Mais uma vez,
acredito que não dê
pra pontuar
caracteristicas. Um
pai e uma mãe
deseja que seus
filhos sejam capazes
de resolver seus
problemas,
respeitando as
pessoas, ser
capazes de fazer
suas escolhas com
segunça, e seja
feliz.
Educação

Empatia pelo
professor

Ótimo

Muito boa,ótima

Volta as aulas
como proceder com
a nova rotina..
Palestra sobre
auto estima

De grande importância na Trabalhando a
difícil caminhada no papel educação
de orientadores,
socioemocinal na
educadores e formadores educação infantil.
de pequenas mentes em
desenvolvimento.

De grande importância na Trabalhando a
difícil caminhada no papel educação
de orientadores,
socioemocinal na
educadores e formadores educação infantil.
de pequenas mentes em
desenvolvimento.

Deve se ter uma
Ótima
compreensão de
respeito e
entendimento para
que seje um cidadão
de bem .
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Professor não

Cmei vicenti de
Conti pro

9/23/2020 19:37:42 claudiacemei4 Claudia dos santos
5@gmail.com Azevedo

Professor EF

Professora

Escola Municipal
Maestro Honório
Maestrelli

9/23/2020 13:24:30 celiareginade Celia Regina de Souza Escola Municipal
souzasilva@o Silva
Maestro Honório
utlook.com
Maestrelli

9/23/2020 8:19:36 celia.maria.50 Maria Célia Santana
00@hotmail.c dos Santos
om

Não

Educação

Comportamento

Estar sempre
tirando suas
dúvidas/ sempre
pesquisando/aten
ção nas
explicação/
realizar suas
atividades.
Sim, são
Se aprendem A escola é um
colaboradores.
como
lugar de crise, de
Parceira escola + expressar
conhecimento,
família que seja
nossos
ético, emoções.
um complemento sentimentos,
Toda
para todos nós.
ganhar, perder, efervecência para
"Pais treinadores sentir raiva,
trabalhar. A
de emoções".
alegria...
escola é lugar de
Estabelecer
respeito,
limites, resolver tolerância,
problema, dar cooperação, é o
autonomia às lugar que precisa
crianças. Ter
ser trabalhado de
empatia, é
forma
calçar o sapato responsável. A
do outro, eu
ideia que a
entendo, eu
família nos ajude,
quero passar
aceitação.
por isso.

Sim, ele é o
Valores
primeiro educador. virtuosos se
aprendem com
a convivência
social.

Respeito

A criança deve
definir objetivos e
soluções. Fazer uma
trilha com outros
caminhos, discutir
várias soluções. Não
dar a solução de
mão beijada. É
extremamente
importante ser
verdadeiro,
momento atípico
(alunos mais
eficientes, lidando
com sentimentos e
valores). Ser
verdadeiro com seu
filho e com você
mesmo.

calma com os pais/
respeitar regras/

Boa

Muito gratificante ouvir e
refletir. Nós professores
temos que ser modelos
positivos, atuantes na
rotina do dia a dia.
Principalmente para não
contribuir de termos um
adulto tóxico para a
sociedade, pessoas que
não souberam lidar com
emoções negativas,
respeitar professores,etc.

ótima

Limites para
crianças

Todos os assuntos
abordados na
Educação
Socioemocional,
são de suma
importância.
Continuar nessa
parceria escola +
família, sendo um
complemento para
todos nós.

Dar continuidade
neste tema.
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Maestro Honorio
Maestrelli

9/26/2020 13:44:58 gi_fernanda20 GILMA MARIA DOS
09@hotmail.c Barros
om

Coordenador

Professora

Escola Municipal
Tiradentes

9/25/2020 19:32:39 roseRose Aparecida dos
asm@bol.com Santos Macedo
.br

Mãe

Sim. Os pais
participam do
desenvolvimento
físico, emocional e
educacional de
seus filhos.

Sim

PROFESSORA

9/25/2020 14:14:37 ligia.rossatto Lígia Mara de Almeida Honório Maestrelli
@escola.pr.go Pereira Atos Pereira
v.br

Aprendem

São valores
que se
aprendem no
decorrer da
vida.

Aprendem

No âmbito familiar Se aprende no
educa com a
decorrer da sua
cultura que se
vida.
tem: com as
características de
seu antepassado
ex: sotaques,
costumes ,
crenças , religião
etc. No âmbito
escolar flexibiliza
o conhecimento
adquirido, respeito
e as metodólogas
técnicas escolares
e pedagógicas
para o
desenvolvimento
do indivíduo de
pensamentos, de
habilidades , de
valores para uma
formação de um
cidadão .

9/24/2020 14:25:38 ednavolpatos Edna Volpato Salviano Escola Municipal de Professora
alviano@hotm
Cafeara
ail.com

A palestra trouxe
momentos de reflexão e
de aprendizado tendo
como uma inspiração
para a nossa vida
pessoal e profissional .

Educado, obediente, Ótima
respeito.assiduo e
comprometido.

É aquele que
respeita, ajuda se
precisar os pais,
cuida na velhice e
compreende que
todos os seres
humanos passa por
várias fazes de
idade e que cada
uma merece ser
analisada e por em
prática ações que
leva para uma vida
com dignidade .

Filho é especial e
Ótima.
não necessita de
características
especiais. Basta
trabalharmos seus
valores virtuosos
para que convivam
bem consigo
mesmos e em
sociedade.
O comprometido O que confia em
Excelente e
seus pais, se
esclarecedora
abrindo em qualquer
situação

Assiduidade,
comprometimento
. Educado, gentil
etc...
Não existem
características
específicas.Todo
aluno é um ótimo
aluno.

Um ótimo aluno
tem
responsabilidade
s com suas
tarefas , tem
objetivos.
Compreende que
é importante
estudar para sua
vida pessoal e
profissional,
respeitando as
regras de
sobrevivência de
cada País.

Temas como esse,
instigante!

Não tenho.

Palestras neste
mesmo nível.

Como conscientizar
a família para dar
continuidade no
aprendizado
escolar no âmbito
familiar, tendo
responsabilidade e
dever a cumprir,
sabendo que a
educação tem
começo, meio e
fim.
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ATA ENCONTRO ONLINE, 22 DE OUTUBRO DE 2020
“Contribuições da Psicopedagogia nas escolas em tempo s de
pandemia e pós-pandemia”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES DE EI E EF E
PAIS DE ALUNOS DA REDE CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO
LOTUS EM PARCERIA COM A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 22 DE OUTUBRO DE
2020, NO FORMATO ENCONTRO ONLINE, VIA YOUTUBE
Palestrante:
ANDREA RACY, PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E PSICÓLOGA, DIRETORA VICEPRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA – SEÇÃO SÃO
PAULO
Participantes:
Secretárias de Educação, Diretores e Coordenadores escolares, Professores de EI e EF, e
pais de alunos da Rede Codinorp Educação. (vide lista de presença e pesquisa de
satisfação abaixo)
Aos 22 dias do mês de Outubro de dois mil e vinte (2020), das 10h00 às 11h55, reuniramse, via Youtube, Secretárias de Educação, Diretores e Coordenadores escolares,
Professores de EI e EF, e pais de alunos da Rede Codinorp Educação e as equipe o
Instituto Lótus e Nuvem9Brasil, para a atividade intitulada Palestra “Contribuição da
Psicopedagogia nas escolas em tempos de pandemia e pós-pandemia” (vide
apresentação abaixo). A palestrante ANDREA RACY, agradece pela oportunidade de falar
com a Rede Codinorp Educação e ao professor ALESSANDRO AYUDARTE, Diretor
Pedagógico do Nuvem9Brasil pelo convite. Tece elogios aos professores e os parabeniza
por estarem na linha de frente durante esse período de pandemia, por estarem com seus
alunos e por terem se reinventado de maneira fantástica. Dá início à palestra trazendo o
tema Psicopedagogia e Pandemia e explica que a dinâmica terá espaço para perguntas
ao final de sua exposição. Fornece seu contato para que os professores possam entrar em
contato com ela caso tenham quaisquer dúvidas. Apresenta suas credencias, explica que
faz parte da Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção São Paulo. Convida a todos
para o Simpósio Nacional de Psicopedagogia, em comemoração aos 40 anos da ABPp,
que acontecerá em 7 de Novembro de 2020. Faz um breve histórico sobre a importância
do trabalho da ABPp junto à educação. Explana os princípios da profissão, ainda não
reconhecida, mas importante no cuidado com a aprendizagem, no como o sujeito aprende.
Fala da necessidade de atenção a tudo o que cerca a criança ou o adulto, ou qualquer
pessoa que tenha qualquer problema de aprendizagem. Fala da importância fundamental
da parceria entre família-escola-especialistas-sociedade, entender o contexto onde esse
sujeito “aprendente” está inserido, seja social, histórico e/ou cultural. Passa a tratar do
tema inclusão, que é um direto conquistado por toda pessoa com deficiência, inclusive por
lei. Dentro desta prática, está a inclusão escolar. Constata que infelizmente nem todas as
escolas, particulares ou públicas, participam ativamente desse processo de inclusão.
Muitas delas, ao invés de incluir, fazem algum tipo de exclusão, seja a exclusão
propriamente dita ou a separação ou ainda a integração, que é quando permanecem na
sala, mas agrupados entre si e com uma pessoa para lhes dar aula separadamente. Diz
que a psicopedagogia preconiza a inclusão como a melhor prática, quando todos
participam na mesma sala, sem qualquer separação. Diz que é difícil, mas não é
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impossível acomodar o aluno de inclusão. E que acredita que seja uma oportunidade de
aprendizado para todos. Fala da orientação da BNCC de não discriminação e que o direito
de todos deve ser respeitado, com igualdade de oportunidades e o direito de aprender.
Fala da oportunidade de trabalhar com as crianças do nível EI e EF, que chegam a escola
livres de preconceito. Constata que é mais difícil trabalhar esse trabalho de inclusão com
os pais. E reitera a importância da parceria família-escola-especialistas-sociedade. Fala
das muitas formas de dar atendimento, que o psicopedagogo traz para dar inclusão. E
passa a comparar a necessidade dos alunos de inclusão às necessidades vivenciadas
pelos alunos em geral neste período de pandemia, que precisaram de atenção especial,
de novas ferramentas, de trabalhar em salas menores, dividir em grupos, que no
presencial era natural, mas diante da câmera é mais complexo. Por tudo isso, a
Psicopedagogia acredita que seu compromisso é a inclusão. E diz que, apesar das
dificuldades todas, é necessário buscar estratégias e recursos para ajudar esse aluno,
qualquer aluno, seja o aluno com necessidades especiais ou não. Observa que o bom é
sermos todos diferentes, já que assim podemos evoluir juntos. Passa a falar da teoria
formulada por Jean Piaget e seus estágios de aprendizagem. Fala também dos estudos de
Sara Paín e Alícia Fernandes e na importância e observar como o aluno aprende, suas
facilidades e dificuldades. E compara também ao momento de pandemia e de retomada,
quando os alunos voltarão para a escola, que trará grandes desafios. Chega ao tópico da
Neurociência, que contribuiu grandemente para a compreensão do como o sujeito
aprende, que é por estímulos, através de impulsos nervosos entre nossos neurônios. Fala
da importância de fazer desafios que estimulem o aprendizado, desafios possíveis, sem
pegadinhas. Dá o exemplo de reviver um conteúdo de diversas maneiras, por exemplo, um
livro que pode ser lido, ser debatido, interpretado, etc. Fala também de como é essencial
dormir bem, que é fundamental para consolidar o conhecimento adquirido. Traz uma
reflexão sobre o século XXI: o que é importante neste século, ensinar ou semear o desejo
de aprender? Cita o livro Afeto e Aprendizagem, de Eugênio Cunha, compara com os
ensinamentos passados pelo professor ALESSANDRO AYUDARTE, de Educação
Socioemocional. E questiona: como é mesmo que a gente aprende? Apresenta a pirâmide
de aprendizagem de William Glesser, um psiquiatra, estudioso da educação. (vide
apresentação abaixo). Por fim, diz que falamos sobre psicopedagogia, de inclusão, sobre
como o indivíduo aprende e, finalmente chegamos à Pandemia. Enumera algumas
perguntas sobre o que cada um fez, sobre as formas de organização que buscaram, tanto
para seguirem dando aula quanto para suas vidas em família, se se conectaram com seus
alunos, se deram aula de forma diferente, se foram resilientes? Enumera algumas formas
diferentes de trabalhar com cada grupo e cada aluno. E afirma que tanto pais quanto
alunos tem sido muito resilientes. Fala da retomada e das consequências e sequelas que
virão com seus alunos com as quais teremos de aprender a lidar. Fala dos cuidados que
deverão continuar a ser tomados. Também fala de possíveis ações para ajudar os alunos
na saúde mental, para que o medo não nos paralise. E pergunta: o que é mais importante
nesse momento, conteúdos ou saúde mental? Nesse momento de retomada póspandemia, a saúde mental/emocional é prioritária. Claro que também os conteúdos são
importantes, mas a conexão com os alunos é fundamental. Fala da importância da equipe
pedagógica e do seu trabalho. Fala de algumas deficiências e/ou síndromes e como
trabalhar com esses alunos, professores e pais. Fala de práticas para a equilíbrio dos
próprios professores. E finaliza com um pensamento de Carl Gustav Jung: “Conheça todas
as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra
alma humana.” Coloca a música “Pausa”, de Vicka, para que os professores ouçam, que
considera muito significativa para esse período de pandemia. E deixa uma mensagem de
que temos que buscar novos recursos e que todos os nosso alunos são únicos. E finaliza
parabenizando a todos os educadores novamente. Responde uma pergunta de um
educador sobre como praticar empatia com o aluno, diz que é muito importante escutar e
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estar com o aluno, olho no olho, a escuta é importante para o aluno e pode ser a única
escuta a que ele tem acesso. O PROFESSOR ALESSANDRO toma a palavra, agradece a
professora ANDREA e parabeniza pela exposição, fala da importância da Psicopedagogia
para fornecer aos professores ferramentas para atuar com os alunos e pais. A
ASSESSORA PEDAGOGICA, ADRIANA LOTTI, e o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO,
VALDINEI DE ALCANTRA DIAS, agradece em nome da Secretaria de Educação de
PORECATU. O encontro foi finalizado às 11h55.
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PRINTS ENCONTRO ONLINE
“Contribuições da Psicopedagogia nas escolas em tempos de
pandemia e pós-pandemia”
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO E LISTA DE PRESENÇA
“Contribuições da Psicopedagogia nas escolas em
tempos de pandemia e pós-pandemia”

Endereço de email

Nome
Completo:

Nome da
Instituição

Função
(Professor EI/EF,
Diretor,
Coordenador,
etc.)

10/22/2020 10:49:17 luziane.talieri@hot Luziane Cristina Cmei professor Coordenador
mail.com
Ignácio Talieri
João Vaz Amaral

Carimbo de
data/hora

A psicologia na
educação ajuda o
professor a
adaptar seu
ensino de acordo
com o nível dos
alunos e seus
processos de
aprendizagem.
Para que o
conhecimento
seja repassado de
forma eficiente, é
preciso que o
professor tenha
uma boa didática
ligada a um
ensino dinâmico,
divertido e
saudável.

Como a
psicopedagogia
pode contribuir
com a
educação?

A afetividade na
Educação Infantil
contribui, também,
para a criação de
um espaço
agradável e
harmonioso em
sala de aula. Este
ambiente é um
dos responsáveis
por despertar nas
crianças a
curiosidade e
prazer por
aprender,
influenciando
positivamente no
processo de
aprendizagem.

Qual a
importância do
afeto na
educação?

A BNCC define as
aprendizagens
essenciais às
quais todos os
estudantes têm
direito. ... A
perspectiva
inclusiva indica
que qualquer
estudante tem o
direito de acessar
o mesmo
currículo, para o
pleno exercício da
cidadania e a
consequente
inclusão social.

O que a BNCC
orienta às
escolas com
relação à
inclusão?

A teoria apresenta
uma nova e mais
eficaz forma de
aprender. O
modelo tradicional
é aquele
expositivo, no qual
o professor toma
a iniciativa e
ensina a matéria
ao aluno que,
sentado na
cadeira, escuta
tudo,
passivamente.

Qual a forma
mais efetiva de
aprender
segundo a
pirâmide de
aprendizagem de
William Glasser?

É indispensável
no processo de
ensino
aprendizagem da
criança. Sua
contribuição é
necessária para a
construção do
conhecimento.
Ambas precisam
caminhar lado a
lado, rumo ao
pleno
desenvolvimento
da criança. No
entanto, cada uma
deve cumprir com
seu papel para
chegar ao objetivo
final.

Deixe aqui
sugestões para o
nosso próximo
evento:

devemos preparar como atingir as
os materiais e as famílias neste
aulas digitais, que momento difícil
podem ser
compostas por
recursos
educacionais
disponíveis online
e materiais
produzidos pelos
próprios
professores. É
importante que o
material seja
disponibilizado em
diversas midias ou
meios, como
vídeos gravados
por professores,
textos, e
repositórios de
recursos
educacionais
digitais que
apresentem
conteúdos
interativos,
exercícios e jogos.

Qual a
importância de
se conectar com
Para você, qual a
os alunos neste
importância da
momento tão
parceria
peculiar que
escola/família/es
estamos
pecialistas?
vivendo, da
pandemia –
COVID-19?

Nuvem9Brasil - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
"CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPEDAGOGIA NAS ESCOLAS EM TEMPOS DE PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA"
Lista de presença e respostas pesquisa satisfação
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Cmei Professor Professora
João Vaz Amaral

10/22/2020 11:52:56 ivonefabianovrech Ivone Fabiano
@hotmail.com

Estudante

PUC Goiás

10/22/2020 11:42:52 dudaaweber@hot Maria Eduarda
mail.com
Weber Correia
da Silva

PROFESSOR

CMEI MARIA
THEREZA
SPIRANDELLI

10/22/2020 11:35:49 franzinhagobetti@ FRANCIELLE
gmail.com
TAVIAN
GOBETTI
FRANÇA

orientando a
escola, família,
professores
buscando
estrategias
valorizando as
diferenças.

.

Contibuir para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos, de suas
dificuldades e
facilidades que,
articulados no
conjunto,
configuram a
identidade da
comunidade
escolar.

os laços de amor
é importante para
a aquisição do
saber.
o sucesso da
aprendizagem
está na qualidade
que o professor
transmite o
conhecimento.

.

A relação entre a
afetividade e a
aprendizagem tem
influência
fundamental que
garantem ao
aluno um ensino
de qualidade,
contribuindo na
formação da
criticidade,
solidariedade,
criatividade e
felicidade. ... O
papel da escola é
o de acolher e de
transmitir afeto
para seus alunos.

a perspectiva
inclusiva indica
que qualquer
estudante tem o
direito de acessar
o mesmo
currículo,para o
pleno exercício da
cidadania e
consequente
inclusão social.

.

A BNCC define as
aprendizagens
essenciais às
quais todos os
estudantes têm
direito. ... A
perspectiva
inclusiva indica
que qualquer
estudante tem o
direito de acessar
o mesmo
currículo, para o
pleno exercício da
cidadania e a
consequente
inclusão social.

ensinar para os
outros.
Explicar,resumir,d
efinir,elaborar,ilust
rar,generalizar

.

O que é pirâmide
da aprendizagem.
A teoria apresenta
uma nova e mais
eficaz forma de
aprender. O
modelo tradicional
é aquele
expositivo, no qual
o professor toma
a iniciativa e
ensina a matéria
ao aluno que,
sentado na
cadeira, escuta
tudo,
passivamente.

fundamental essa
parceria,
compartilhar
informações,
escutar e olhar a
saúde mental da
criança e do
Professor também
, juntos
proporcionar
aprendizagem
socio-emocional
para os alunos.
planejar ações e
estratégias
flexíveis .

.

A parceria entre
família e escola é
um dos principais
elementos para o
sucesso da
educação. É
comum acreditar
que cada um deve
cumprir seu papel
separadamente.
Os pais e a
instituição de
ensino devem
estar em
constante
sintonia, tendo
como objetivo final
o pleno
desenvolvimento
infantil.

.

Sabemos que a Estratégias para
pandemia causou retorno das aulas.
vários danos em
muitas pessoas e
famílias.
O distanciamento,
isolamento, as
incertezas, medos
etc, a saúde
mental foi
abalada.Com
esse cenário o
Professor deve
criar estratégias
para cuidar e
manter equilíbrio.

.

Ajuda os alunos a Bncc
não perderem o
vinculo do ensino
aprendizagem,
zelando pelo
processo
emocional
principalmente.
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10/22/2020 12:03:32 angelajsf@hotmail Angela Jacinto
.com
da Silva
fukushigue

CMEI Maria
thereza
Spirandelli

Coordenadora

CMEI Professor Professora
Vicente de Conti

10/22/2020 12:03:29 anapeixoto@hotmail.com

Ana Peixoto
Santos

Cmei Professor professora
Vicente de Conti

10/22/2020 12:02:24 elisabeteElisabete
cavalcantemagalh Cavalcante
aes@hotmail.com Magalhães

PROFESSOR

CMEI MARIA
THEREZA
SPIRANDELLI

10/22/2020 13:50:10 MACIDAPED@G MARIA
MAIL.COM
APARECIDA
BARBOSA DE
OLIVEIRA

Orientando os
professores

É de extrema
importância na
forma de pensar e
agir

É DE EXTREMA
IMPORTANCIA
PARA UMA NOVA
FORMA DE
PENSAR,SENTIR
E AGIR AOS
CONTEUDOS
APRESENTADOS
.

É importante para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos, no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos.

Muito importante
,demonstra que
cada um tem sua
importancia.

E de grande
importância,pois
liga o professor ao
aluno relacionado
ao amor e valores

É UM LAÇO QUE
LIGA O
PROFESSOR AO
ALUNO QTO A
AUTOESTIMA,
AMOR EE
VALORES.

Através do afeto a
criança se sente
segura e
protegida, e esse
vínculo afetivo
professor-aluno
contribui no
processo de
aprendizagem da
mesma.

APRESENTA
UMA NOVA E
EFICAZ FORMA
DE APRENDER

A proposta é
aumentar um
pouco mais a
participação
desse estudante,
a fim de que ele
se torne mais
ativo no seu
próprio processo
de aprendizagem.

Família e escola
devem andar
juntas em comum
acordo

FAMILIA E
ESCOLA DEVEM
TRABALHAR
JUNTOS COM O
APOIO DOS
ESPECIALISTAS

A sintonia entre
família/
escola/especialist
as, possibilita que
o
desenvolvimento
da criança e o
processo de
aprendizagem
sejam ampliados,
sanando ou
diminuindo
problemas de
aprendizagem,
comportamento e
transtornos.
Dessa forma, o
aluno tem a
oportunidade de
vivenciar
experiências
educativas na
escola e no
convívio familiar,
de maneira
agradável e
serena .

Garantir uma
Professor procurar Um é o elo do
aprendizagem
outras formas de outro.
comum que pode ensinar
gerar uma
oportunidade de
enserir todos.

Trás habilidades e Apresenta uma
competências que nova e eficaz
são essenciais e forma de aprender
deve ser
desenvolvidas nas
escolas

É UM
DOCUMENTO
QUE ORIENTA O
PROFESSOR E
TAZ AS
HABILIDADES E
COMPETENCIAS
QUE SÃO
ESSENCIAIS E
QUE DEVEM
SER
DESENVOLVIDA
S NAS ESCOLAS

Define que todos
os estudantes têm
direito a
aprendizagem .
Baseado na
perspectiva
inclusiva, indica
que qualquer
estudante tem o
direito de acessar
o mesmo
currículo, para o
exercício pleno da
sua cidadania e a
posterior inclusão
social.

Como trabalhar
defasagem de
aprendizagem
após a pandemia.

Saber que não
Tema Afeto
estamos sozinhos.

Veio reforçar o
Filosofia e ética
trabalho da família
juntamente com a
escola no
aprendizado

VEIO REFORÇAR EDUCAÇÃO
O TRABALHO DA EMOCIONAL
FAMILIA JUNTO POSITIVA
AO PROFESSOR
NO
APRENDIZADO
DO ALUNO.

É importante, pois
não podemos
perder o vínculo
de afetividade
entre alunoprofessor, fazendo
com que o aluno
perceba que seu
professor está ali,
mesmo que
distante,
preocupado com
sua aprendizagem
e o motivando.
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10/22/2020 12:18:49 leda.arcanjo@hot Rosileida
mail.com
Arcanjo Silva

professora

Cmei Professor Professora
Vicente de Conti

10/22/2020 12:12:10 selanderb@hotma selander
cmei professor
il.com
bertinotti oliveira vicente de conti

A psicopedagogia
pode dar
importante
suporte à prática
pedagógica bem
como à possível
necessidade de
atendimento
especializado. O
professor muitas
vezes não tem
condições de
instrumentalizar
as famílias
sozinho,
necessitando
deste importante
auxílio

É de extrema
importãncia para
nova forma de
pensar, sentir, e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensino
aprendizagem dos
alunos.

O afeto é a base
de todo
aprendizado, ele
abre as portas
para que ela
aconteça

É um grande laço
que liga o
professor e
aluno,é um
conjunto onde
estão
relacionados à
autoestima,amor,s
entimentos e
valores que faz
uma
aprendizagem
agradável e sadia.

A primeira infãncia
é uma etapa que
se caracteriza
como o período
de adaptação
progressiva ao
meio físico e
social e nessa
fase afetividade
contribui, sem
dúvida para o
desenvolvimento
cognitivo e moral
da criança.

Precisamos estar Aprender através
atentos para
do afeto.
receber e incluir
nossos alunos
efetivamente.

A inclusão é um
direito
conquistado e
aprovado,promov
endo igualdade
garantindo em
todas as
escolas,sejam
elas públicas ou
particulares.

Sem esta
parceria, a
educação fica
falha.

Manter vínculos
Ansiedade
para que eles se docente .
sintam integrados
com a escola
mesmo não
estando
fisicamente.

É indispensavel
manter os alunos A educação pós
no processo de
engajados nas
pandemia.
ensino a
atividades.
rendizagem da
criança o papel
que a escola
possui na
construção dessa
parceria é
fundamental,deve
ndo considerar a
necessidade da
família.
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10/22/2020 12:21:47 mauriceiamascaro Mauriceia
Escola Municipal Professora
@gmail.com
Antonia Mascaro Maestro Honório
Maestrelli

10/22/2020 12:19:30 stmarc.tavares@g VALDIRENE DA ESCOLA
mail.com
SILVA TAVARES MUNICIPAL
TIRADENTES

Através do afeto,
através do olho no
olho, familia, amor
acima de tudo

A Psicopedagogia
é de extrema
importância para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos, de suas
dificuldades e
facilidades que,
articulados no
conjunto,
configuram a
identidade da
comunidade
escolar.

É de muita
importância, pois
através dele é que
vamos trazer o
aluno para perto
de nós, em meio a
esse momento
que estamos
passando

O conceito
difundido pelo
psiquiatra norteamericano indica
mais autonomia
ao estudante e
que ela seja
protagonista de
sua evolução.

Incluir o aluno de Colocando todos
uma forma ou de no mesmo
outra em tudo
patamar
que for
programado para
turma fazer

A afetividade
A BNCC orienta
representa a
que “os sistemas
energia que
de ensino devem
direciona e motiva assegurar a
o aluno ao ato de organização e
aprender. A
oferta de medidas
relação entre a
de apoio
afetividade e a
específicas para a
aprendizagem tem promoção das
influência
condições de
fundamental que acessibilidade
garantem ao
com vistas a
aluno um ensino atender à meta de
de qualidade,
inclusão plena”
além de contribuir
na formação da
criticidade,
solidariedade,
criatividade e
felicidade.

Tem que caminhar Muito importante
juntos
conectar com os
alunos, para que
eles sintam a
importância deles
nesse momento

A parceria família- É importante
escola é
porque, é preciso
indispensável no conscientizar as
processo de
crianças de que
ensino
esse aprendizado
aprendizagem da precisa continuar
criança. Sua
e que, mesmo a
contribuição é
distância, o ensino
necessária para a tem valor. A partir
construção do
do momento em
conhecimento.
que eles se
Ambas precisam engajam junto às
caminhar lado a famílias, temos
lado, rumo ao
qualquer proposta
pleno
de trabalho a
desenvolvimento distância bem
da criança. No
sucedida.
entanto, cada uma
deve cumprir com
seu papel para
chegar ao objetivo
final.

Como trabalhar
com famílias que
não vê a
importância do
aluno estar se
conectando com
os estudos nessa
pandemia.

COMO MANTER
SAÚDE MENTAL
EM TEMPOS DE
PANDEMIA.
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10/22/2020 12:29:36 amandagsega@h Amanda
otmail.com
Graziele Sega
Ramos

10/22/2020 12:30:35 gi_fernanda2009
@hotmail.com

Escola
Tiradentes

10/22/2020 12:28:53 sinaraandreamarti Sinara Andrea
ns71@gmail.com Martins

Gilma Maria dos Escola Municipal Coordenador
Santos Barros Maestro Honorio
Maestrelli

Professora

Escola municipal Coordenadora
Tiradentes

10/22/2020 12:27:48 andreiasega04@g Andreia sega
mail.com

Como um suporte
para o professor
assim melhora a
compreensão do
sentimento dos
alunos

Ela da respaldo as
famílias dos
alunos,professore
s etc.

Tendo uma
interação junto
com professor e
aluno

A contribuição da
Psicopedagogia é
de extrema
importância para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos, de suas
dificuldades e
facilidades que,
articulados no
conjunto,
configuram a
identidade da
comunidade
escola

O meio de ter a
confiança do
aluno, facilitando
o diálogo

É o fator mais
importante pois o
aluno que gosta e
respeita seu
professor aprende
melhor.

A afetividade está
totalmente
relacionada com o
aprendizado da
criança

Importante

A parceria entre
família e escola é
um dos principais
elementos para o
sucesso da
educação. É
comum acreditar
que cada um deve
cumprir seu papel
separadamente. A
sociedade como
um todo, a escola,
a família e outros
ambientes estão
envolvidos no
desenvolvimento
humano.

O caminho ideal
para ajudar os
alunos na
aprendizagem

Ele propõe
Importantíssima!!
aumentar mais a Pois se andarmos
participação do
todos juntos só
aluno,para que ele quem irá ganhar
se torne mais
com isso são os
ativo no seu
alunos.
próprio processo .

A teoria estimula
sua participação
ativa para a
construção do
conhecimento

Incluir as crianças Através do afeto

Ela representa
uma perspectiva
de inclusão sem
estruturas
suficientes para
garantir a
permanência na
escola, com
qualidade social
dos estudantes.

Orienta a dar
condições da
criança se
desenvolver
mesmo com sua
dificuldade

O afeto
documento da
O que é pirâmide
proporciona uma BNCC representa da aprendizagem.
relação baseada uma perspectiva A teoria apresenta
na confiança, no de inclusão sem uma nova e mais
respeito, na
estruturas
eficaz forma de
admiração, e que suficientes para
aprender. O
se eleva a
garantir a
modelo tradicional
autoestima. É
permanência na é aquele
nessa absorção
escola, com
expositivo, no qual
que o aluno reflete qualidade social, o professor toma
o prazer de estar dos estudantes
a iniciativa e
na escola. A falta com deficiências, ensina a matéria
de afeto
TGD e altas
ao aluno que,
compromete a
habilidades/super sentado na
construção do
dotação e, muito cadeira, escuta
conhecimento e
menos tornar o
tudo,
influi no emocional currículo acessível passivamente. Já
da criança.
para todos.
o modelo de
Glasser faz parte
das metodologias
alternativas.

Falar mais sobre a
volta as aulas
nesse momento, e
o que ela pode
representar pra
esse estudante.

É de fundamental Dá continuidade
importância, até nessa linha
mesmo para não
perder o vínculo

Muito
importante,porque
sabemos o quanto
está sendo difícil
esse momento,e
pra eles nos
verem bem e
confortante.

Uma triste
Nenhuma
realidade que
estamos
constatando
nesse furor de
muita atividade é
que aquela
autonomia que
colocamos no
projeto político
pedagógico da
escola ainda não
foi atingida. Na
verdade, nesse
monte de coisas
que estamos
mandando para
as crianças
fazerem, tenho
escutado que tem
gente usando
estratégias do
mundo corporativo
para controlar o
tempo dos
estudantes.
Devemos pensar
que as crianças
não são máquinas
e que está difícil
para elas também.
Antes, elas só
A criança tem que Mais palestra
sentir segura
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10/22/2020 12:33:10 gelcyfmendes@ho Maria Gelcy
CMEI Professor Professora
tmail.com
Ferreira Mendes Vicente de Conti
Santos

10/22/2020 12:32:56 ivanilde_recar@h Ivanilde dos
otmail.com
Reis Carvalho

Pode contribuir
emocionalmente
através das
atividades
pedagógicas e
Socioemocional.

Dando suporte,
tirando nossas
dúvidas e
angústias, nos
ajudando em
melhor
compreensão.

Cuidando da
aprendizagem

10/22/2020 12:31:30 iveteferreirajljf@g Ivete Ferreira da Aníbal Khury
mail.com
Silva
Neto

Professora EF

Se ocupando do
processo de
aprendizagem,
considerando
suas diferenças e
necessidades.

10/22/2020 12:31:29 sol.otaviano@hot Solange
Cmei Professor Diretora
mail.com
Otaviano Monte João Vaz Amaral
Almondes

Acolher, somos
todos diferentes,
cada um com
suas
caracteristicas e
que aprendemos
uns com os
outros.

Fazer perceber
que cada um é
diferente, um ser
único

Orientações mais
assertivas, trocas
de experiência,
estreitar laços
melhorando as
relações e
compreendendo
uns aos outros.

É de uma maior
interação entre
família, escola e
sociedade.

É de grande
importância,pois é
uma parceria que
dar certo.

Começar do início A União é
essencial.

O aluno aprende É o mais
muito mais
importante
quando ele
entende o que
você fala , explica
e ensina o outro

Assegurar a
Quando
igualdade, direitos ensinamos aos
e liberdades
outros.
fundamentais. A
inclusão não se
refere somente á
pessoas com
necessidades
especiais, mas
dar a todos a
possibilidade de
aprender.

E de ajudar a
Orienta a garantir
transmitir valores . a permanência na
Escola com
qualidade social ,
tendo o currículo
acessível para
todos .

Para mim é
fundamental!
Aprendi com uma
professora muito
querida que o
primeiro passo
para trabalhar
com uma criança
é ganhar o
coração. E
algumas crianças
irão receber e dar
a afeto no espaço
escolar.

Faz toda a
diferença

Ele auxilia na
cognição. Tem
importância como
mecanismo para a
aquisição do
saber. Promove a
Educação por
meio das
experiências
cotidianas.

Foi tudo perfeito

É de que eles não
estão sozinhos,
estamos sim bem
conectados a
eles.

Que continue
esse mesmo
assunto... é muito
importante para
nós.

Nos sentirmos
Determinação.
juntos mesmo que
distantes,
demonstrar que
somos
importantes uns
para os outros.

Fazer e
estabelecer um
novo recomeço

Estreitar laços
Como cuidar
família, escola,
emocionalmente
alunos; exercer
de quem cuida
solidariedade,
dos outros sem
empatia,
pensar em si
promover a
mesmo.
aprendizagem de
formas diferentes ,
mesmo com o
distanciamento.
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CMEI Vicente de Estagiário EI
conti

10/22/2020 12:40:13 itoemarceli@hotm Marcilene
ail.com
Paranhos da
Silva Mendes

10/22/2020 12:41:30 poli_pds@hotmail. Jhessica
com
Pollyana
Paranhos da
Silva Mendes
Lopes

A contribuição da
Psicopedagogia é
de extrema
importância para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos e de suas
dificuldades.

É de extrema
importância para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos

Percebe-se que o
afeto é um grande
laço que liga o
professor e aluno,
é um conjunto
onde estão
relacionados á
autoestima, amor,
sentimentos e
valores, são essas
relações entre
educador e
educando que faz
uma
aprendizagem
agradável e sadia.

BNCC representa
uma perspectiva
de inclusão sem
estruturas
suficientes para
garantir a
permanência na
escola, com
qualidade social,
dos estudantes
com deficiências,
TGD e altas
habilidades/super
dotação e, muito
menos tornar o
currículo acessível
para todos.

Super importante BNCC representa
no processo de
uma perspectiva
ensino e
de inclusão sem
aprendizagem.
estruturas
Pois os vínculos suficientes para
de confiança entre garantir a
aluno e professor permanência na
estão diretamente escola, com
ligados ao
qualidade social,
sucesso na
dos estudantes
aquisição do
com deficiências,
conhecimento.Per TGD e altas
cebe-se que o
habilidades/super
afeto é um grande dotação e, muito
laço que liga o
menos tornar o
professor e aluno, currículo acessível
é um conjunto
para todos.
onde estão
relacionados á
autoestima, amor,
sentimentos e
valores, são essas
relações entre
educador e
educando que faz
uma
aprendizagem
agradável e sadia.

A teoria apresenta
uma nova e mais
eficaz forma de
aprender.

A teoria apresenta
uma nova e mais
eficaz forma de
aprender.

. É fundamental
avaliar se todos
os alunos terão
acesso aos
conteúdos
disponibilizados
pelos professores.
Gestores e
professores
devem estar
atentos aos casos
onde a
participação de
alunos nas
atividades online
não for possível e
buscar formas
alternativas de
garantir o acesso.

A parceria família- É fundamental
escola é
avaliar se todos
indispensável no os alunos terão
processo de
acesso aos
ensino
conteúdos
aprendizagem da disponibilizados
criança. Sua
pelos professores.
contribuição é
Gestores e
necessária para a professores
construção do
devem estar
conhecimento.
atentos aos casos
Ambas precisam onde a
caminhar lado a participação de
lado, rumo ao
alunos nas
pleno
atividades online
desenvolvimento não for possível e
da criança. No
buscar formas
entanto, cada uma alternativas de
deve cumprir com garantir o acesso.
seu papel para
chegar ao objetivo
final.

A parceria famíliaescola é
indispensável no
processo de
ensino
aprendizagem da
criança. Sua
contribuição é
necessária para a
construção do
conhecimento.
Ambas precisam
caminhar lado a
lado, rumo ao
pleno
desenvolvimento
da criança. No
entanto, cada uma
deve cumprir com
seu papel para
chegar ao objetivo
final.

Maior
aprofundamento
sobre o tema
Ansiedade

Maior
aprofundamento
sobre o tema
Ansiedade
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10/22/2020 13:32:18 elmiraalbuquerque Elmira de
@hotmail.com
Alcantara Dias
Albuquerque

Professora

10/22/2020 13:10:08 lubueno001@gma LUCIENE DE
il.com
MORAES
BUENO

10/22/2020 12:57:01 suely_alpereira@ Maria Suely
Escola Maestro
hotmail.com
Barbosa Pereira Honório
Maestrelli

Contribui em
identificar as
dificuldades no
processo de
ensino e
aprendizagem dos
alunos. E a partir
daí o profissional
busca soluções e
métodos para
superar essas
dificuldades dos
alunos.

A contribuição é
de suma
importância para
uma nova forma
de pensar e agir
frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos,de suas
dificuldades e
facilidades que no
conjunto
configuram a
identidade da
comunidade
escolar.

Fazendo o
acolhimento
necessário aos
alunos para
integrá-los ao
conhecimento.

A afetividade é
muito importante
na educação onde
acontece uma
troca e uma boa
socialização entre
professor aluno.

É um grande laço
que liga
professor/aluno,on
de se relaciona a
auto-estima
,amor,sentimentos
e valores entre
educador e
educando.

O afeto é
fundamental,
afinal nossa
formação não diz
respeito apenas
ao conhecimento
bruto, mas nossas
emoções e
sensações.

Ela amplia as
possibilidades
para que as
escolas busquem
novas alternativas
para ensinar a
todos.
Proporcionar
diversos meios a
aprendizagem

Que todo
estudante com
qualquer tipo de
deficiência tem
direito a
estudar,(visando a
inclusão e a
cidadania).

A BNCC indica
que todo o
estudante tem
direito ao mesmo
currículo para o
pleno exercício da
cidadania e
inclusão social.

O professor é um
guia para o aluno
não um chefe. Os
alunos aprendem
efetivamente com
você fazendo.

Aprendemos
:ouvindo,lendo,ve
ndo,qdo
discutimos .Mas
principalmente
quando
ensinamos aos
outros(explicando,
estruturando,resu
mindo,definindo,g
eneralizando,elab
orando e
ilustrando).

Aumentar a
participação do
aluno, levando
uma aula
interativa e
garantindo
autonomia do
aluno.

É muito
importante que
todos estejam
juntos para que
aconteça uma
aprendizagem
significativa para
os alunos.

Maior
compreensão das
necessidades,inte
resses,
habilidades e
potencialidades .

A parceria é
essencial para a
formação
completa do
indivíduo na
sociedade.

Como trabalhar o
emotivo ,o
cansaço mental
do professor por
conta do
isolamento.(covid19).

Planejamento das
aulas para o ano
que vem, como
será feito, sistema
híbrido ou
presencial.
Discussão de
ideias e análise
ronque outros
países estão
fazendo, para que
possamos ter um
ano letivo de 2021
produtivo e com
resultados.

É importante
Continuar com o
devido às
mesmo tema.
emoções estarem
elevadas nesse
período de
pandemia onde a
afetividade e a
troca ajudam a
superar este
momento.

Mostrar que
mesmo longe da
sala de aula
,estamos unidos
pelo laço do
amor,e que
podemos reduzir a
ansiedade
trazendo
informações
corretas,confiávei
s e de forma bem
clar,.desenvolver
uma rede de
confiança entre
pais e alunos.

Tornar-se próximo
e entender as
dificuldades e
necessidades
enfrentadas pelo
aluno e família, de
modo a propor
soluções.
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Trabalhar o
emocional da
criança

Na compreensão
de problemas na
sala de aula,
permitindo que o
professor usar
alternativa e de
ação e ver as
demais técnicas
que podem
intervir.

10/22/2020 14:02:44 emignaca@hotma Eliana Mignaca Cmei Professor Professor
il.com
Zanon
Vicente de Conti

Pode contribuir
utilizando
instrumentos e
procedimentos
próprios no campo
de conhecimento
e ação
interdisciplinar.

Cuidando da
aprendizagem
sempre

10/22/2020 13:56:45 madavizentin15@ Maria Madalena João Vaz Amaral Professora
gmail.com
Vizentin lima

CMEI Professor Professora
Vicente de Conti

10/22/2020 13:42:02 garciaregina659@ Aparecida
gmail.com
Regina Garcia

Professora

Aníbal Khury
Neto

10/22/2020 13:37:31 neivasilva152@g Neiva Ferreira
mail.com
da Silva

Deve ser
inclusiva, com
direitos e deveres
a todos.

É fundamental a
relação de
afetividade e
aprendizagem,
garantindo ao
aluno um ensino
de qualidade,
contribuindo na
formação da
soliedaredade,
criatividade e
felicidade.

Todos alunos tem
direito as
atividades
essenciais,
acessando o
mesmo currículo.

Criar vínculo
Tratar o aluno de
professora a aluno igual pó igual

Afeto é
responsável pelo
sucesso da
aprendizagem,
aluno sente
seguro.

Faz toda diferença Somos todos
diferentes e temos
que encontrar
beleza nisso

O aprendizado
atinge ao topo
quando
ensinamos uns
aos outros o que
foi aprendido:
95%. Este é no
verdadeiro
diferencial,
ensinar para que
o conteúdo seja
efetivamente
assimilado.

Sabedoria

Quando a criança
consegue
aprender e
ensinar para o
outro.

A ligação da
família com a
escola
potencializa o
processo de
ensino
aprendizagem. A
escola completa
as ações da
família e viceversa e o
especialista
completa esta
ação.

Conhecer e fazer
parceria com
família,do aluno
para poder ajudar
em suas
carências

Juntos aprimorar
a igualdade do
contexto em que
estamos
vivenciando.

Que o aluno
Um conjunto
aprende muito
especial
mais quando ele
entende o que
você fala, explica
e consegue
ensinar o outro

A interação de
afeto, ainda que
por meios
tecnológicos,
possibilitando
manter a
proximidade.

Não perder o
vínculo com
escola e
professores

De ajuda la a ter
um olhar amplo
com a nova
realidade em que
estamos
passando.

Mais palestras
como essa.

Como orientar os
pais para que seu
filho façam a
tarefa em casa

Retomar esse
tema novamente,
foi de grande
importância.

Preparar o
Foi tudo perfeito
momento da
retomada com um
novo olhar para a
realidade
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mail.com
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hotmail.com
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PROFESSOR

Professora

É ter o se
preocupar com o
aluno como ser
sócio _afetivo que
ele é
.reconhecendo -O
como indivíduo,
como ter direito e
preferências e
desejos diferentes
uns dos outros .

ELA CONTRIBUI
PARA UMA NOVA
FORMA DE
PENSAR,
SENTIR E AGIR
FRENTE AOS
CONTEÚDOS.

Ela contribui de
forma significativa
para que a
aprendizagem
chegue até às
crianças com mais
facilidade e
clareza.

ATRAVÉS DO
AFETO ENTRE
EDUCADOR E
EDUCANDO QUE
FAZ UMA
APRENDIZAGEM
DE QUALIDADE.

O afeto cria um
ambiente sadio e
agradável e
permite que a
criança se sinta
mais segura para
aprender .

Por meio de
Afeto forma de
integração com as acalentar
famílias

Professora Neste Neste momento
momento
,tem uma
importância
crucial ,podendo
auxiliar a
compreender
como se dá o
desenvolvimento.
Infantil ,e entender
como a crianca
participa e produz
cultura e
determinado
comportamento
dos pequenos e
ter embasamento
suficiente para
mudar sua prática.

Escola Municipal Professora
Tiradentes

Maria Aparecida Maria Thereza
Barros de
Spirandelli
Oliveira

10/22/2020 14:16:13 cidinha.barros56
@gmail.com

Quando
ensinamos aos
outros

ORIENTA UMA
PERSPECTIVA
DE INCLUSÃO
SEM
ESTRUTURA
SUFICIENTES
PARA GARANTIR
A PERMANÊNCIA
NA ESCOLA.

A FORMA DE
UTILIZAR
METODOLOGIAS
ALTERNATIVAS.

Define as
Ter uma
aprendizagens
aprendizagem
essenciais o qual interativa.
todos tem direito
de um mesmo
currículo,
propiciando
cidadania e
inclusão social.

Que siga a
legislação e
cumpra

PARA O ENSINO
E
DESENVOLVIME
NTO COMPLETO
DO EDUCANDO,
É PRECISO QUE
ESTEJAM EM
PARCERIA.

Contribui para que
todos consigam
chegar até a
criança de
maneira menos
agressiva,
possibilitando um
maior
envolvimento e
desenvolvimento
de um futuro
cidadão.

Fundamental
para que haja
inclusão e
integração

Ensino para
Ensinar ,é a
Ambas precisam
garantir o direito à melhor forma de caminhar lado a
aprendizagem e aprender .Ambas lado ,mas cada
desenvolvimento
uma deve cumprir
pleno de todos os
com o seu papel,
estudantes
e sim chegar ao
.Ensinar
objetivo final . É
dar suporte aos
alunos e se

Afetividade

Creio que vcs já
tem em mente um
tema muito bom
para o próximo
encontro .

É MUITO
QUALIDADE DE
IMPORTANTE
VIDA
ESSA CONEXÃO
PARA
ESTABELECER
VÍNCULOS E
CONHECIMENTO
S.

É através dessa Sem sugestões.
conexão que
conseguimos
chegar até a
criança, e passar
todo nosso
carinho de forma
significativa,
mesmos distantes
porém sempre
juntos.

Para que os
alunos sintam
afeto

É dar suporte aos
alunos e
professores ,pois
estamos vivendo
tempos difíceis .
Não podemos
deixar que nossos
pequenos nós
esqueçam .
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Para o aluno ter
um ensino de
qualidade e
contribuir para sua
formação

De supra
importância. O
afeto traz o
respeito

A afetividade
caminha junto
com ensino
/aprendizagem da
criança

As aprendizagens
essenciais as
quais todos os
estudantes tem
direito

Todos tem direito
a aprender. E as
práticas devem
ser revistas para
cada aluno que
apresente
dificuldades.

A criança tem todo
direito em
desenvolver suas
habilidades e
deve ser acolhida
com respeito.

Auxiliando no
Emflui na
Garante aos
processo
aprendizagem do alunos uma
aprendizagem do aluno
aprendizagem
aluno
comum a todos os
estudantes

Auxiliar os
educadores com
atendimentos
pedagógicos
individuais com
cada aluno, assim
auxiliando os
mesmos nos
problemas da sala
de aula ,
auxiliando
também os
professores nas
ações dos
mesmos

É essencial
termos a
psicopedagogia
na educação
porque
trabalhamos com
seres emotivos. E
assim trabalhando
com harmonia o
conhecimento flui
bem melhor. Fora
termos um pouco
do conhecimento
sobre as
difuldades dos
alunos.

Ela tem uma ação
preventiva junto
com o docente
percebendo na
criança suas
dificuldades em
aprender

É fundamental
família/ escola
estarem juntas no
processo de
aprendizagem da
criança

Ela demonstra
que ensinar é
aprender O
professor é um
guia.Os alunos
aprenda com o
professor.

A proposta é
aumentar um
pouco mais a
participação
desse estudante ,
para que o
mesmo se torne
mais ativo no seu
processo de
aprendizagem

Todos são
necessários
precisam trabalhar
juntos. Pois o
importante é a
aprendizagem do
aluno.

Para a orientação
na vida do aluno ,
a família
acompanhar o
aprendizado , com
a ajuda de um
especialista

Quando
Muito importante
ensinamos aos
para o
outros, a interação desenvolvimento
é
do aluno. E na
importante.porque escola que
assimilamos. O
trabalho é
caminho é a sala realizada essa
de aula invertida. parceria.

E ter muitas
informações e ser
bem ativo em
busca dos
conhecimentos

Realmente não
sei mais o que
pedir, porque a
respeito das
questões e
dificuldades da
pandemia já se
tornou um pouco
enfadonho. peço
desculpas pela
minha
sinceridade. Se
possível gostaria
de aprender
produção de
vídeos aulas,
animações no
material.

Excelente palestra
.
Precisamos desse
momento onde
somos informados
para nos dar força
pra proceguir

Portancia que não Trabalho com a
se percam o
Bncc
vínculo entre
professor e a
criança.

Para o mesmos
Nada a declarar
não perderem a
vontade de
aprender , estudar

A interação é
importantíssima
porque esse
afastamento nos
deixou muito
triste. E na sala de
aula sempre tive
momentos de
conversas com
meus alunos.

A criança jamais
pode se sentir
sozinha nesse
momento de
mudança na
educação. A
atenção com ela é
fundamental, o
apoio a maneira
de ensinar e como
ensinar faz toda a
diferença
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É de extrema
importância para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos podem
orientar no ensino
aprendizagem dos
alunos.

É uma forma de
pensar, agir,
frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensino dos
alunos,
trabalhando as
dificuldades dos
mesmos.

Ajuda auxiliando
nos processos de
ensino
aprendizagem dos
alunos com pouco
mais de
dificuldades

É de suma
importância as
crianças que são
ensinadas com
afeto aprendem
melhor, não
apenas afetivo,
mas também
cognitivo.

É um grande laço
que liga o
professor e aluno,
onde estão
relacionados auto
estima, amor,
sentimentos e
valores.

Ajuda no
desenvolvimento
emocional, social
e intelectual da
criança.

Orienta as escolas
que realize ações
planejadas que
integrem alunos,
professores,
direção, currículo
escolar e
comunidade
escolar e assim
promover de
forma humanizada
o físico, intelectual
e moral do aluno.

A base define o
que é essencial
para os alunos,
que se trata de
um grande passo
para garantir a
equidade e a
igualdade.

Em uma simples
leitura, ao escutar
alguém falando,
assistir a um
vídeo ou observar
algo, ao escutar e
observar ao
mesmo tempo, ao
conversar ou
debater sobre o
tema, ao fazer,
escrever ou
praticar, ao
ensinar alguém.

A teoria apresenta
uma nova e mais
eficaz forma de
aprender e
também faz parte
das metodologias
alternativas.

Permanência na Metodologias
escola, com
alternativas
qualidade social
das crianças com
algumas
deficiências

É de grande
importância para a
aprendizagem do
aluno, pois escola,
família e
especialista
precisam andar
juntas para melhor
desenvolvimento
do aluno, no
entanto cada uma
deve cumprir com
o seu papel para
se chegar em um
resultado final.

A proposta
pedagógica inclui
práticas que
incluam a
participação da
família no
processo escolar.

O
acompanhamento
dessa parceria dá
mais autonomia
ao estudante ,
ajudando na
retenção dos
conteúdos,
fazendo com que
ele (aluno)se
torne mais ativo
no seu processo
de aprendizagem.

Por saber das
dificuldades dos
alunos e muitas
vezes falta e
acesso a internet
até mesmo nosso
despreparo que
temos que fazer o
impossível pelos
nossos alunos e
assim garantir
uma educação de
qualidade mesmo
a distância. E
assim não vão se
sentir
abandonados por
nós professores.

É dar suporte,
atenção as
necessidades dos
professores,
incentivando o
momento para
repensar as
práticas
pedagógicas.

Com a ajuda dos
familiares os
resultados são
melhores

A educação como
instrumento
transformador da
sociedade.

Que continue as
palestras para o
enriquecimento do
professor

Falar mais sobre
inclusão
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Ajuda
compreender
Como ocorre o
processo de
aprendizagem do
sujeito com
dificuldades
educacional
enquanto orienta
estratégia que
possibilita incluir
todos os
educando neste
mesmo processo.

rose.brito.lopes@ Rosemary de
gmail.com
Brito Lopes
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CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

Professor de
Ajuda a
Educação Infantil educadora a fazer
intervenções
necessárias para
que a
aprendizagem
com as crianças
com dificuldade
seja feita de modo
correto.

Cmei Professor Diretor
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marceleigoncalves Marcelei
@hotmail.com
Ferreira Lima
Gonçalves
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Professor

Ajudando na
compreensão e
respeito às
diferenças.

Escola honorio
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É de fundamental
importância, pois
é pelo afeto que
conseguimos a
aprendizagem.

Necessário pois
estreita laços e
constrói
seguranças entre
as partes

O afeto
potencializa a
aprendizagem.

Um processo do
conhecimento isto
é o aprender do
ser humano

Pensar nos alunos
e famílias fazer
com que gostem
das diciplinas

Que devemos
tratar as crianças
com igualdade,
jogos, ludicidade.
A inclusão é um
direito das
crianças e as
instituições
precisam estar
preparadas para
desenvolver
planos
significativos para
esse público.

Não
discriminação,
não preconceito e
respeito às
diferenças e
diversidades, a
educação deve
ser inclusiva

Ler 10% , Escutar
20%, Ver 30%,
Ver e ouvir 50%,
Discutir 70%,
Fazer 80%,
Ensinar 95%.

Que a eficácia do
processo ensino
aprendizagem se
dá na troca de
experiências

Incluir respeitando Quando
as diferenças, a
ensinamos...
forma e o tempo
de aprender de
cada criança.

Que as aulas seja
presencial e que
escola devem
esta preparadas
para esse
problema sério

Momento com
quem deve ser
relacionar cada
um de seus
membros com o
olhar

Trabalhar com alto
estima escola
aluno e família

A família está
sempre em
primeiro lugar, é
preciso família,
escola e
especialista
estarem sempre
em sintonia.

Essa parceria
oportuniza
entender em que
contexto histórico
social o sujeito
está enserido

É preciso estar
sempre conectado
com os alunos
para que não
percamos o
vínculo com eles,
saber que
estamos sempre
pensando no seu
bem estar.

Manter o vínculo
escola e alunos e
acompanhar
traçando
estratégia para
receber o aluno
pós pandemia

Falar como a falta
da ida ao CMEI
afeta os alunos e
professores e falar
mais sobre o
autismo.

Estratégias de
ensino
aprendizagem pós
pandemia

A soma de ideias Eles precisam se Cuidado e
e força para um sentir amados... atenção.
bem comum ou
seja o bem da
criança.

Observar a
estrutura das
famílias neste
momento de
mudança na visão
do mundo interno
externo tudo vai
passar para
melhor
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Auxiliando nos
processos de
ensino e
aprendizagem

A psicopedagogia
pode contribuir
para uma nova
forma de pensar,
sentir e agir frente
aos conteúdos,
pois ela cuida da
aprendizagem e
de como o sujeito
aprende.

É de grande
importância, pois
auxilia nas formas
de pensar, de agir
e sentir
contribuindo com
o ensino
aprendizagem.

A BNCC orienta
que as escolas
devem se
fortalecer na
prática de não
discriminação e
define que as
aprendizagens
essenciais as
quais todos os
estudantes tem
direito.

BNCC mostra que
todos os
estudantes têm
direito a
educação. E
inclusive ter um
currículo mais
acessível
adaptado para os
alunos de inclusão
e professores
capacitados.

A forma mais
efetiva é quando
ensinamos uns
aos outros o que
foi aprendido.

Uma teria que
visa o
desenvolvimento
dos conteúdos,
para permanecer
o aprendizado
pois o
aprendizado vem
da maneira que
você estuda,
tendo a
assimilação dos
conteúdos.

Através do afeto o Garantir a
Metodologia
aluno se sente
permanência do alternativa
seguro e protejido estudante co
deficiência e torna
o currículo
acessível a todos

E de suma
importância
destacar o vínculo
afetivo na relação
professor-aluno
na aprendizagem
da criança,
através do afeto a
criança adquire
todas as
condições
necessárias para
se sentir seguro e
protegido,
principalmente na
educação infantil.

Os alunos
aprendem melhor
quando envolve o
afeto, tem uma
maior
compreensão,
pois os alunos se
sentem mais
confiantes.

Melhor
desenvolvimento
da criança

Para mim essa
parceria é de
fundamental
importância para
que seja um
trabalho
significativo, pois
professore e
família precisam
de ajuda dos
especialistas para
estabelecer metas
para atender as
necessidades
dessa criança.

Esta parceria é
muito importante,
pois possibilita o
acompanhamento
total do
desenvolvimento
do aluno, a
observação e
interação dos
mesmos,
ajudando a
compreender as
dificuldades
apresentadas.

Necessidades de Apoio psicológico
manter vínculo

Para continuar
Estimular a
estabelecendo
participação dos
vínculos, uma
pais.
conexão positiva e
conhecer o aluno
que está
retomando o
espaço escolar.

Neste momento
Avaliação
se conectar
significativa nesse
virtualmente torna-período de
se essencial que o pandemia
professor crie uma
parceria junto aos
alunos que
funcione de
maneira efetiva,
com diálogo,
empatia,
cooperação e
colaboração , para
obter um
aprendizado
eficaz.
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Ela cuida da
aprendizagem,
cada um é um ser
único, problemas
de aprendizagem,
família/escola
especialista, pode
compreender em
que contexto esse
sujeito está
inserido. A
psicopedagogia
está presente no
cenário educativo,
principalmente a
nós que
trabalhamos com
a base,
precisamos ter um
olhar à todos que
tiveram que
reisignificar para
que tenhamos
uma educação de
qualidade.

10/24/2020 21:16:25 visguimaraes01@ Vilma Ismeralda Escola Municipal Professora/Coord A Psicopedagogia
gmail.com
Silva Guimarães Aníbal Khury
enadora
pode contribuir
Neto ensino
ajudando a escola
fundamental
a compreender e
orientar o
professor a
trabalhar com
alunos com
dificuldades de
aprendizagem,
transtorno de
aprendizagem,
bem como com
altas habilidades.
Ela ajuda a
identificar qual é o
problema,
tornando possível
prestar
atendimento
direcionado a
essa dificuldade.

10/24/2020 15:46:27 celiareginadesouz Celia Regina de Escola Municipal Professor
asilva@outlook.co Souza Silva
Maestro Honório
m
Maestreli

Para que haja
uma boa
aprendizagem é
importante que a
criança se sinta
parte da escola,
tenha afeto,
carinho e atenção
e que seus
direitos sejam
respeitado.

A BNCC tem
A forma mais
como foco garantir eficiente de
uma
aprender é
aprendizagem de quando fazemos e
qualidade através ensinamos os
de suas
outros, essa forma
competências e
contribui na maior
habilidades com assimilação e
conteúdos
fixação do que foi
essenciais que
ensinado
deverão
desenvolver
durante o ano. A
BNCC busca
garantir os direitos
de aprendizagem,
sendo assim ela
orienta as escolas
a buscar novas
alternativas e
estratégias
pedagógicas para
inserir os alunos
no ambiente de
maneira inclusiva.

Essa parceria
possibilita
compreender as
dificuldades e os
problemas da
criança e assim
buscar
alternativas para
ajudá-la a superar.
A participação dos
pais na formação
formal do aluno
em parceria com a
escola e o
atendimento
especializado de
profissionais
contribui para uma
melhora
significativa tanto
emocional como
cognitiva. É
importante
estarem em
constante
sintonia, com um
único objetivo, o
bem estar do
aluno.

O afeto entre
Não ao
Ele coloca que o É fundamental
professor e aluno preconceito,
professor do
essa parceria,
promove a
direito de todos, século XXI precisa porque a escola
aprendizagem. A respeitar, é
ser mediador
não consegue dar
palestrante
preciso saber
(aprender coisas conta sozinha,
afirmou que todos receber, acolher. novas o tempo
ainda mais
somos diferentes O aluno precisa
todo). Como seus quando tiver que
e devemos
ser motivado.
alunos estão se
acessar os pais.
encontrar a beleza Educação para
relacionando com As famílias
nisso, nos
todos colocando a transmissão de precisam receber
reinventar a todo no centro a visão, conhecimentos,
muitas
momento. É
o quanto se
como vivenciá-los. informações, é
importante pais e estabiliza com
necessário
professores dar
aluno diferente.
compartilhar
limites.
Buscar
estratégias, olhar
estratégias,
e escutar,
recursos, qualquer
empático,
aluno diferente.
presencial e
Buscar
remoto; postura
estratégias,
gentil e firme;
recursos, qualquer
responsabilidade.
aluno,
compreendemos
que todos nós
somos seres
inacabados.

Utilizar recursos
de dar a todos da
sala a
aportunidade de
fazer. Procuro
estabelecer uma
conexão positiva.
Nesse novo
modelo de ensino
remoto, preparar
conteúdos de
várias formas e
modelos, que
torne o ensino
prazeroso e de
fácil acesso.
Enviando links,
áudios, vídeos
com explicações
da rotina diária e
cronograma; na
devolutiva das
postagens
encorajando-os
com mensagens
positivas de
incentivo. Dando
aos pais a
segurança da
aprendizagem e
como vivenciá-los.
Observação: tento
Nesse momento
de isolamento
social é
importante que o
aluno seja ele de
atendimento
especializado ou
não, sinta que
mesmo à
distância, o
professor se
preocupa com seu
desenvolvimento,
que essas aulas
online são
importantes para
que não ocorra
percas
consideráveis no
aprendizado do
aluno. O professor
deve desenvolver
um clima de
confiança com os
pais e alunos
transmitindo
calma,
esclarecendo
dúvidas e
diminuindo as
ansiedades
gerada pelo
Importância do
professor estar se
reinventando
frente os novos
desafios.

Promover a nova
retomada das
aulas, dando
dicas para Escola
como um todo,
envolvendo
alunos,
professores e
família.
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Orienta que todos
as crianças tem
direito a
educação, não só
acesso, mas a
permanência.

Que a
aprendizagem
acontece de forma
plena quando é
participativa. As
crianças também
sabem ensinar e
partilhar.

Aprender a
aprender com os
amigos, aprender
e ensinar com os
amiguinhos.
Quando estamos
próximos dos
nossos pares,
aprendemos e
ensinamos
brincando. Tudo é
mais fácil.

A Base Nacional Quando
Comum Curricular ensinamos aos
é um grande
outros.
avanço para a
educação
brasileira, pois
abre
oportunidades
para uma
educação mais
inclusiva, que
parta do olhar
para o aluno e
suas
singularidades.
Ela amplia as
possibilidades
para que as
escolas busquem
novas alternativas
para ensinar a
todos. Sendo
assim, dialoga
com os princípios
do Desenho
Universal para a
Aprendizagem
(DUA), que são:

• Proporcionar
diversos meios
para a
A afetividade é de Todos têm direito
suma importância a aprendizagem.
para o processo Porém, sabemos
ensino
que a inclusão
aprendizado.
plena ainda está
distante.

O vínculos
afetivos
contribuirão para
o
desenvolvimento
e para a
construção da
aprendizagem.

Fazendo as
Quanto mais
intervenções
afetividade
necessárias para melhor.
melhorar o ensino
aprendizado.

Fazendo as
intervenções
necessárias.

Contribui em
caráter preventivo
no sentido de
procurar criar
estratégias para
solução dos
problemas de
aprendizagem.
Com esta
finalidade e em
decorrência do
grande número de
crianças com
dificuldade de
aprendizagem e
de outros desafios
que englobam a
família e a escola,
a intervenção
psicopedagógica
ganha,
atualmente,
espaço nas
instituições de
ensino de
educação básica.

Parceria é tudo.
Família, escola e
especialistas
precisam ser
unidos para que
consigam
trabalhar em
conjunto.

Essa parceria faz
acontecer.
Quando família,
escola e
especialistas
trabalham juntas o
aprendizado
acontece de forma
plena.

O compromisso
de ambas as
partes, pois,
quanto maior for à
participação da
família, mais
eficaz será o
trabalho da
escola.

Não

Precisamos
manter contato
com os alunos,
então, essa
conexão é de
suma importância
para que o
processo ensino
aprendizado não
pare.

Temas que nos
ajudem nesse
período de
pandemia.

Precisamos estar Temas
conectados e
condizentes com
permanecermos a nossa realidade.
juntos dos nossos
alunos. Seja
através do
Whatsapp, meet,
vídeo, ....,
mantermos esse
elo com os alunos
é importante.

Fortalecimento
dos vínculos
escola/família e
aluno…
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A psicopedagogia
contribui para
transformar a
forma de pensar,
sentir, agir,
mediante os
conteúdos, pois
ela cuida da
aprendizagem do
sujeito para sanar
suas dificuldades.

Usando suas
técnicas nas
escolas e
contribuindo na
solução de
problemas que
surgem na
aprendizagem das
crianças.

10/26/2020 17:22:19 sandrinhabarbosa Sandra Cristina Cmei Prof
Professor
2008@hotmail.co dos Santos Silva Vicente de Conti
m

10/27/2020 20:09:31 silvana.vergilio10 Silvana Ferreira Cmei Professor Coordenadora
@gmail.com
Vergílio Saraiva João Vaz Amaral

É através do afeto
que as crianças
se sentem mais
protegidas e
seguras .

Tem uma grande
influência pois o
vinculo afetivo na
relação professoraluno faz com que
a aprendizagem
da criança, se
torne mais segura
para que ela sintase protegida tendo
uma
aprendizagem de
qualidade.

Pode contribuir
É de extrema
para uma forma
importância o
de pensar, sentir e vinculo afetivo na
agir para
relação professortransformar a
aluno para que a
forma de processo aprendizagem
de ensinoseja de qualidade,
aprendizagem dos formando
alunos para tentar cidadãos críticos.
sanar as
dificuldades.

10/26/2020 16:06:39 byaexandy@hotm Maria Aparecida Cmei Prof
Professor
ail.com
dos Santos da Vicente de Conti
Silva Santos

O respeito às
diferenças. A
educação e
igualdade como
direito para todos.

La fala que todos
tem direito a
aprendizagem
essenciais,
qualquer
estudante tem
direito a acessar o
mesmo currículo
para o pleno
exercício da
cidadania e a
consequente
inclusão social.

Diz que todos os
estudantes tem
direito, a acessar
o mesmo
currículo, para o
pleno exercício da
cidadania e a
inclusão social.

É tornar a criança
mais participativa
em sua
aprendizagem.

Ao ensinarmos
aos outros o que
foi aprendido(
explicar,resumir,
estruturar, definir,
generalizar,
elaborar, ilustrar)

Quando
ensinamos aos
outros o que foi
aprendido(explicar
, resumir,
estruturar, definir,
generalizar,
elaborar, ilustrar.)

Para que essa
parceria de certo
é necessário que
tenha um elo
entre escola,
família e
especialistas.
Esse apoio irá
ajudar nos
resultados da
aprendizagem das
crianças.

É uma parceria
muito importante
para que seja um
trabalho
significativo e de
sucesso. pois é
com a ajuda da
família que os
resultados são
garantido

É fundamental a
importância da
parceria escolafamília para que
se possa obter
resultados
significativos e
esperados .

Nessa momento
de pandemia é de
suma importância
a escola ter
contato com a
família e vice
versa, onde não
podemos estar
juntos, mas
podemos estar
perto através do
afeto, apoio, uma
palavra de
carinho, um
elogio, assim
proporcionar essa
distância menos
dolorosa.

Estou gostando
de todas as
palestras. E
sempre bom ver o
novo. Às vezes o
que escolhemos
não é aquilo que
precisamos.

A importância de Empatia
ajudar a continuar
a estabelecer o
vinculo de ensinoaprendizagem .

Para continuar
Incentivo da
estabelecendo um participação dos
vinculo de ensino- pais
aprendizagem
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Ela auxilia nos
processos de
ensino
aprendizagem dos
alunos, de suas
dificuldades e
facilidades que,
articulados no
conjunto,
configuram a
identidade e
comunidade
escolar.

Ela da um nova
forma de pensar,
sentir e agir frente
aos conteúdos,
auxiliando no
processo de
aprendizagem.

Cmei Professor Professor
Vicente de Conti

A psicopedagogia
contribui no
processo de
ensino
aprendizagem e
com os problemas
decorrentes
dele.O
psicopedagogo
possibilita a
intervenção
relacionadas ao
desenvolvimento
cognitivo,psicomot
or e afetivo.

10/29/2020 11:09:13 ilspereira285@gm Ilda da Silva
ail.com
Pereira

Diretor

Ela auxilia no
processo de
ensino
aprendizagem
mostrando uma
nova forma de
olhar e agir.

celiareginasoncin Célia Regina
Cmei Maria
@gmail.com
Sardinha Soncin Thereza
Spirandelli
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A partir da
educação afetiva
podem-se
desenvolver
sujeitos
conscientes no
gozo de seus
direitos e deveres.
Sujeitos críticos
que tem opinião
própria, honestos
em suas
atividades,
responsáveis por
seus atos.

Ele proporciona
relacionamento
prazeroso para o
momento da
aprendizagem.

O tripé
apresentado pode
contribuir de
forma efetiva na
aprendizagem,
cada um dando
sua contribuição.

É fundamental
para que haja
sucesso na
Educação.

A escola realiza
uma flexibilização
nesse currículo de
modo a favorecer
a aprendizagem
do aluno com
deficiência
também é papel e
responsabilidade
da escola e de
todos os seus
educadores.

Ele indica mais
autonomia ao
estudante e que
ele seja
protagonista de
suas evolução.

A participação da
família no
ambiente
educacional é um
processo de mão
dupla, pois tanto
como a família
devem dialogar
sobre o processo
ensino
aprendizagem dos
estudantes.

Elaboração de
Aprendemos mais Uma auxilia o
estratégias e
quando temos que outro nas
objetivos focados ensinar alguém. dificuldades
nas deficiências.
encontradas.

Quanto mais nos
relacionarmos
com o
conhecimento de
forma ativa, um
maior número de
informações serão
assimiladas.

Todos somos
Quando
diferentes. A
ensinamos uns
BNCC indica que aos outros.
qualquer
estudante tem o
direito de acessar
o mesmo
currículo.

Ele estreita os
Definição de
relacionamentos e estratégias de
cria vínculos
apoio ao aluno.
afetivos que
auxiliam na troca
de conhecimento.

O afeto promove a
educação por
meio de
experiências
cotidianas. O
afeto é um
mecanismo para a
aquisição do
saber.

Ansiedade

Abordar temas
como
afeto/aprendizage
m.

É importante pois Saúde mental.
conseguimos
acompanha-los, e
monitora-los e
viabilizando a
discussão,a troca
de ideias e
experiências para
aquisição do
conhecimento.

Manter um
Ansiedade
relacionamento de
afetividade.

Dar apoio
emocional e
manter vínculo
afetivo.

Manter o
vínculo,os laços
afetivos,estar
disponível para
ouvir .
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Auxiliando no
ensino
aprendizagem dos
alunos.

Auxilia no
processo de
Ensinoaprendizagem das
crianças nas suas
dificuldades e
facilidade frente
aos conteúdos.

Auxiliando
professores e
alunos nos
problemas diários
do espaço
escolar.

O afeto
professor/aluno é
imprescindível
para o
desenvolvimento
do aluno.

O afeto constrói
vínculos de
confiança entre
aluno e professor.

A afetividade é
essencial para
que o processo
ensino
aprendizagem
aconteça de forma
plena.

Orienta as escolas
a realizar uma
flexibilidade no
currículo de modo
a favorecer a
aprendizagem do
aluno com
deficiência.

A perspectiva
inclusiva indica
que qualquer
estudante tem o
direito de acessar
o mesmo
currículo, para o
pleno exercício da
cidadania e a
consequente
inclusão social.

Que todos tem
direitos garantidos
e devem ser
tratados de forma
igualitária.

Que o aluno seja
mais ativo,
aumentando sua
participação no
processo de
aprendizagem.

O conhecimento é
aprendido quando
temos que ensinar
alguém,
explicando,
resumindo,
definindo e
estruturando o
conhecimento. Ou
seja, quanto mais
nos relacionamos
com o
conhecimento de
forma ativa, um
maior número de
informações serão
assimiladas.

Que a
aprendizagem
aconteça junto
aos seus pares.
Uma criança é
capaz de
aprender e
ensinar seus
amiguinhos.

A parceria é
necessária para
que se tenha
sucesso no
processo ensino
aprendizagem.

Sua contribuição é
necessária para a
construção do
conhecimento.
Todos precisam
caminhar lado a
lado, rumo ao
pleno
desenvolvimento
da criança e cada
um deve cumprir
com seu papel
para chegar ao
objetivo final.

A parceria entre
escola, família e
especialistas
precisa existir. A
união delas é o
que direciona o
processo ensino
aprendizagem.

Temas que
envolvam esse
período de
pandemia.

É importante que Palestra de
estejamos
autoestima para
envolvidos
os professores
levando aos
alunos motivação
para que não
desistam e
acreditem que
tudo vai passar.

Para que os
Motivacional
alunos não
percam o vínculo
precisamos leválos a pensar que o
que estamos
vivendo é uma
grande
oportunidade para
fazer diferente. É
outro tempo e
estamos vivendo
uma nova forma
de existir, uma
nova forma de
viver.

Diante dessa
pandemia
precisamos estar
conectados para
que possamos
amenizar o
distanciamento e
as dificuldades
dos alunos ao
realizar as
atividades.
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É de extrema
importância para
uma nova forma
de pensar, sentir e
agir frente aos
conteúdos e no
sentido de auxiliar
nos processos de
ensinoaprendizagem dos
alunos, de suas
dificuldades e
facilidades que,
articulados no
conjunto,
configuram a
identidade da
comunidade
escolar.

A afetividade para
os educandos de
todas as
idades é muito
importante, por
entender que o
indivíduo que é
tratado com afeto,
transforma-se em
um ser
humano capaz de
enfrentar os
problemas
durante toda sua
vida. Torna-se
uma pessoa
mais solidária,
mais centrada.
Nesse contexto
observa-se
também que o
educador tem
que fazer sua
parte, estando
emocionalmente
equilibrado, para
poder intervir nos
conflitos que
surgem em sua
sala de aula.

BNCC estabelece
os conteúdos
essenciais e as
competências que
os estudantes
deverão
desenvolver ao
longo de toda a
educação básica.
... Como seu
objetivo é garantir
uma
aprendizagem
comum a todos os
estudantes, ela
abre
possibilidades de
construção de
uma educação
cada vez ainda
mais inclusiva .

O conceito foi
difundido por
William Glasser,
psiquiatra norteamericano que
estudava a saúde
mental, o
comportamento
humano e a
educação. Suas
pesquisas
trouxeram uma
mudança na visão
do ensino, ao
induzir mais
autonomia ao
estudante. O SEB
(Sistema
Educacional
Brasileiro) explica
como a pirâmide
da aprendizagem
funciona e como
inseri-la na rotina
de estudos.

Essa parceria é
essencial para
que possamos
cada dia mais
atender com
melhor qualidade
os alunos,
estudando e se
aperfeiçoando
para desenvolver
estratégias que
visem um melhor
desenvolvimento
da educação de
nosso município.

Nesse momento é Interação escola
a melhor forma de família.
atendimento aos
alunos, visando
manter o vínculo
com a educação e
diminuir os riscos
a toda a
comunidade
escolar.
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ATA ENCONTRO ONLINE, 26 DE NOVEMBRO DE 2020
“As Histórias – caminhos para a alfabetização socloemocional”
ATA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DINÂMICA DIRECIONADA PARA OS
SECRETÁRIOS, DIRETORES, COORDENADORES, PROFESSORES DE EI E EF E
PAIS DE ALUNOS DA REDE CODINORP EDUCAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO
LOTUS EM PARCERIA COM A EMPRESA NUVEM9BRASIL, EM 26 DE NOVEMBRO
DE 2020, NO FORMATO ENCONTRO ONLINE, VIA YOUTUBE
Palestrante:
ALESSANDRO AYUDARTE, PROFESSOR E DIRETOR PEDAGÓGICO DO PROGRAMA
NUVEM9BRASIL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
Participantes:
Secretárias de Educação, Diretores e Coordenadores escolares, Professores de EI e EF, e
pais de alunos da Rede Codinorp Educação. (vide lista de presença e pesquisa de
satisfação abaixo)
Aos 26 dias do mês de Novembro de dois mil e vinte (2020), das 10h00 às 11h10,
reuniram-se, via Youtube, Secretárias de Educação, Diretores e Coordenadores escolares,
Professores de EI e EF, e pais de alunos da Rede Codinorp Educação e as equipe o
Instituto Lótus e Nuvem9Brasil, para a atividade intitulada Palestra “As Histórias –
caminhos para a alfabetização socioemocional” (vide apresentação abaixo). O professor
ALESSANDRO
AYUDARTE,
DIRETOR
PEDAGÓGICO
DO
PROGRAMA
NUVEM9BRASIL DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, dá início a palestra agradecendo
à Secretaria de Educação de Porecatu pelo apoio e a todos os Secretários de Educação
da Rede Codinorp Educação pela oportunidade de falar aos professores da Rede e dá
início à apresentação. Diz que, neste final de ciclo, apesar do ano “diferente” que vivemos
até aqui, a proposta de tema para a palestra de hoje o deixa muito feliz, pois está ligada à
leitura, interpretação de textos, um tema que tem muito a ver com a educação
socioemocional. Fala de suas credenciais e histórico profissional, fala do início do
Nuvem9Brasil no país, em 2016, das dificuldades na implantação do ponto de vista dos
profissionais da educação naquele momento, da defesa da educação socioemocional que
sua equipe encabeçou, fala da importância da educação socioemocional nesse momento
de pandemia, que acabou por revelar a falhas na nossa observação sobre questões do ser
humano, suas controvérsias, questões individuais e dificuldades, sobre quem somos, o
que sentimos, como trabalhamos nossas aulas, como usamos a tecnologia, etc. E segue
falando sobre as 10 competências básicas preconizadas pela nova BNCC em 2018, e que
são permeadas pela educação socioemocional.
Assim, nós, educadores, pais,
professores de diversas áreas, precisamos nos aprofundar nesse assunto, precisamos
olhar para nós mesmos para olhar o outro. O outro, no caso, são crianças, alunos, uma
secretaria de educação, uma unidade escolar. De fato, nesse momento, se tornou
essencial o trabalho da educação socioemocional. E o Nuvem9Brasil tem a questão do
texto como referência para a gente poder levar esse tema à frente. Propõe aos
professores uma atividade, que consiste em pegar uma folha de papel e uma caneta,
sentem-se confortavelmente e por alguns minutos olhem para a folha em branco e se
dediquem à escrita automática, ou seja, coloquem no papel aquilo que vem à cabeça de
vocês, sem se preocupar com regras gramaticais, escrevam sem parar. Será uma
atividade individual e particular, que só será compartilhada se alguém quiser. Em 1’30, o
professor ALESSANDRO pede que parem de escrever. Explica que essa é uma atividade
que podemos praticar conosco, em momentos diversos e também na sala de aula. Diz
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que, com esse tipo atividade, conseguimos transformar o papel num veículo de diálogo, de
um diálogo mais profundo. Percebam que muito provavelmente vocês escreveram sobre
alguma coisa ligada aos sentimentos de vocês, alguma dificuldade, alguma questão triste
ou feliz, alguma questão que trata de vocês enquanto seres únicos. Essa é uma atividade
que foi proposta, em caráter até literário, dentro do Manifesto Surrealista. Diz que essa foi
uma proposta de André Breton, em 1924, nas primeiras décadas do século XX, onde o
Surrealismo surge como uma linguagem, tanto a linguagem escrita ou a pintura, ou a
música, onde a gente possa expressar aquilo que há de mais profundo. Diz que a literatura
vinha de um momento do Realismo, do século XIX, aí chegamos ao momento em que se
tornou fundamental uma investigação da alma, uma investigação do ser. No inicio do
século XX, vemos o início dos estudos da psicanálise, Freud, Jung...Diz que nesse inicio
do século XX o mundo inicia-se com essa proposta e os surrealistas vem ao encontro de
dar asas e promover isso nas obras que foram produzidas. Então, como educadores,
vamos pensar que através desse pequeno, mas significativo exercício que fizemos hoje,
podemos avançar no nosso “EU” para lidar com os outros “EUS”, e isso é fundamental em
educação socioemocional. Diz que quanto mais estudamos a educação socioemocional,
quanto mais se tem contato com ferramentas, atividades, propostas, percebemos que é
necessário que cada um de nós, como adultos e educadores, nos voltemos para nós
mesmos. Então essa foi a proposta que eu quis fazer pra vocês, pra que, de fato, a
palavra, no caso, a palavra escrita, seja através da leitura ou da escrita, a linguagem seja
carro chefe na proposta de desenvolvimento de um programa de educação
socioemocional. Fala da importância do contato da criança com a linguagem, a escrita, a
leitura, desde a mais tenra idade, que será fundamental aprender, através das palavras, o
contato consigo mesma desde bem cedo. Traz a referência do livro Gramática da
Fantasia, do pensador italiano Gianni Rodari, que propõe de forma teórica e prática, com
atividades, reflexões que uma história, um livro podem trazer para uma criança. Diz que as
histórias se tornam caminhos para a alfabetização socioemocional, que o Nuvem9Brasil
tem essa referência e que propõe o entretenimento, a possibilidade de aguçar a
imaginação e a criatividade, que a criança tenha prazer com a leitura do texto que vai
ajudar a trabalhar as emoções. Diz que os textos são carregados dessas emoções e que o
leitor vai se identificar com alguma delas em algum momento. Faz um parêntese, e diz que
no Brasil temos uma grande dificuldade pois, segundo o censo de 2017, ainda temos 11
milhões de pessoas analfabetas, ou seja, privadas de interpretar o mundo. Diz que não
concebe o não proporcionar às crianças o desenvolvimento através da alfabetização e o
gosto pela leitura. Diz que o prazer pela leitura pode ser plantado na infância e assim usar
a literatura para que as crianças façam esse caminho pra dentro de si, alcancem esse
entendimento do seus sentimentos de forma muito profunda. Toma como referência um
trecho do livro Perseverança, do Nuvem9, no qual um castor fala com uma criança sobre
o conceito de Perseverança (vide apresentação abaixo), e convida os professores a
imaginarem a situação. E discorre sobre o conceito e a relação com o castor, que é, por
natureza, um animal perseverante. E reafirma que através das histórias as crianças podem
desenvolver suas habilidades, as suas competência socioemocionais. As histórias
ensinam valores essenciais com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das
competências. E diz que nesse momento de pandemia que estamos vivendo, ler com as
crianças de maneira interativa é fundamental e que a leitura interativa é uma espécie de
conversa. Diz que a leitura é condutora, e que devemos entender a educação
socioemocional como alfabetização socioemocional, que, quando aplicada já no EI, terá
um efeito importante no desenvolvimento emocional da criança e poderá ser notada em
seu comportamento futuro. Diz que um adulto quando lê em voz alta para uma criança
abre um caminho, uma oportunidade de diálogo. Como é que a gente começa a falar de
Perseverança com uma criança? Principalmente neste momento de pandemia, pode
acontecer um desânimo, pra abrir uma tela, fazer uma atividade, e dizer que ela tem que
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fazer, pura e simplesmente, não vai fazer a criança entender e tampouco ter prazer em
realizar a tarefa. Agora, se você for pelo caminho da literatura, para a história do Castor,
de fato a criança vai se colocar na posição do menino da história e vai entender o que é
Perseverança. E volto a dizer, ler em voz alta com as crianças, para as crianças, é uma
oportunidade de abrir caminhos de diálogo. Vocês vão aprender a fazer perguntas para as
crianças, não simplesmente “o que você está sentindo?” As crianças vão passar a dizer o
que está sentindo, o que está pensando, a partir do olhar que ela tem com o mundo,
dentro de casa, dentro da escola. Neste sentido, qual a proposta da educação
socioemocional? É gerar auto consciência, olhar pra si, é gerenciar o que eu sinto e como
eu sinto, é contribuir com a tomada de decisões. Nunca foi tão imprescindível que nos
comprometêssemos com decisões, e temos que ter decisões responsáveis em todos os
âmbitos. Nos colocar habilidades de nos relacionar com os outros. E promover a questão
da cidadania. Diz que o livro é fio condutor de onde vamos chegar, mas podemos ir muito
além dele e que o professor precisa proporcionar verbalizações diversas, gerar outras
linguagens: o desenho, a escrita, os jogos, a dramaturgia, a leitura de histórias...
proporcionar que uma “simples história” produza um universo grande de propostas. Diz
que desde cedo, a constituição da consciência é um diálogo entre um indivíduo e o outro.
Sendo assim, a consciência não se dá em si nem por si, mas em função do outro. E esta
resposta ocorre desde a primeira infância, porque só me conheço quando conheço o
outro. E esse outro é o professor, esse outro são os pais, esse outro é o personagem da
história. Diz que o papel do professor na constituição do sujeito é fundamental, não basta
sermos responsáveis pelo conteúdo, precisamos ir além. O desafio de ser professor,
principalmente a partir de 2020, é enorme. Temos que lidar com nossas demandas e
também com a demanda do outro. Hoje a transmissão do conhecimento se dá através de
cliques, não é necessário ir a uma biblioteca fechada, nem mesmo a escola para acessar
livros. A gente tem hoje computador, celular, tablet e através deles podemos ir para as
bibliotecas do mundo inteiro. E os professores precisam acompanhar essas mudanças, se
preparar mais do que nunca nos mais diversos campos do conhecimento. Nesse sentido,
o Programa de Educação Socioemocional nos ajuda a ter esse olhar, ele amplia as
nossas abordagens, ele proporciona oportunidades. Lembrando sempre que é apenas
ferramenta, que o professor é capaz de ir além, de ser mais criativo do que a própria
história que está sendo proposta. E levar isso definitivamente para as famílias, levar isso
para as crianças. E para tudo isso que estamos falando, através da leitura, através da
escrita, através da linguagem, a gente precisa se organizar pra isso. A gente precisa ter
comprometimento, isso precisa estar dentro de um planejamento, porque aleatoriamente a
gente se perde. É preciso se preparar para o improviso. Lembrando que a gente só
improvisa quando já domina a técnica. E diz que proporcionar a criatividade exige
planejamento, exige práticas contínuas de melhoria, exige formação do professor.
Finalmente, fala das ferramentas utilizadas pelo Nuvem9Brasil e dos novos materiais que
estão sendo trabalhados para 2021: livros, atividades, projetos, leituras, diálogos,
calendário socioemocional, e conexão com a família. E finaliza falando da educação como
travessia, entender a educação como um processo contínuo, que precisa de estratégias,
precisa da segurança do conhecimento, da formação, para que essa travessia possa ser
equilibrada. As estratégias são diversificadas, no Brasil e no mundo, e temos que estar
abertos a esse novo. Então estamos falando de possibilidades. E de possibilidades o novo
surgirá. Estamos nessa trajetória e depende de nós nos prepararmos para lidar com isso.
Ao final, pede para que todos respondam a pesquisa e assinem a lista de presença
disponibilizada no link da palestra. E se coloca à disposição de todos para esclarece
quaisquer dúvidas, através do contato disponibilizado em tela. A professora RAQUEL
entra em tela para agradecer pela palestra e coloca que essa palestra ajuda na reflexão
sobre o processo de educação socioemocional, e iniciar esse caminho de estratégias e
alcançar o contexto familiar. E diz que o diálogo é o melhor caminho entre a escola e a
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família. E que tem percebido isso muito mais nesse momento. Diz ainda que espera que
esse trabalho com o Nuvem9Brasil tenha continuidade em 2021. O professor
ALESSANDRO acrescenta que o professor tem responsabilidade nesse processo, de ir
além da escola, com diálogo com a família. E que o comprometimento de gestão das
Secretarias é um passo fundamental para isso. Diz que finaliza essa manhã muito
satisfeito por esse encontro. Agradece a todos e finaliza a palestra às 11h10.
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Carimbo de
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Professora

Porfessor

Sim

Sim

A educação
Função
socioemocio
(Professor
nal é
EI/EF, Diretor, necessária
Coordenador,
para a
etc.)
escola
atual?

Porque
Sim
desenvolvida
na escola em
seu currículo
de forma
sistemática e
com
planejamento
intencional,
desenvolve
competências
trazem
melhoria para
grandes
problemas
sociais e
educacionais.
Mundialmente,
a educação
socioemociona
l traz o olhar
de uma
educação
integral para o
aluno e ganha
força e
evidências
através
dos
Devemos
levar Sim
em conta os
Sentimentos,
as nossas
necessidades,
os valores e a
evolução.

Porque?

Você pretende
incorporar a
educação
socioemociona
l na rotina de
sua aula?

Na realidade Sim
na educação
infantil ela já
está
incorporada

Como a
prática pode
ser aplicada :
Questionar
os alunos,
apresentando
diferentes
cenários e
propostas
para resolver
a situação.

Porque irei Sim
contribur para
a formação
de pessoas
com
habilidades
socioemocion
ais, pois a
escola se
transforma
em um
verdadeiro
laboratório da
vida.

Porque?

Com o
programa
Nuvem9 você
acredita que
atendeu as
obrigações da
nova BNCC?

Pois as
Sim
crianças elas
precisam
desenvolver
as
competências
socioemocion
ais que são
construídas
por meio de
programas, de
práticas e de
políticas que
melhorem a
capacidade
das crianças e
futuros
adultos de
compreender
e gerenciar
suas
emoções;
definam e
alcancem
objetivos
positivos;
desenvolvam
o
o sentimento
programa
Sim
está
abrangendo
todos os
campos e
interligando
conteúdos

Porque?

O programa
Nuvem9
atendeu
suas
expectativas
?

Os temas do
programa
são
importantes
para a rotina
escolar?

sim,
Sim
estamos
num
momento
onde
devemos
estar
trazendo
valores
"esquecidos
" à tona e
tornando
assim uma
rotina de
reflexão.

Porque
Sim
aprender a
conhecer, a
fazer e a
ser tudo
isso na
prática.

Porque?

Nuvem9Brasil - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
"AS HISTÓRIAS - CAMINHOS PARA A ALFABETIZAÇÃO SOCIOEMOCIONAL"
Lista de presença e respostas pesquisa satisfação

muito
Sim
importante,
pois desde
cedo as
crianças
sendo
conduzidas
às
reflexões,
faz com que
elas sejam
levadas a
pensar.

Propõe o
Sim
estímulo ao
pensamento
lógico,
criativo e
crítico, bem
como sua
capacidade
de
perguntar,
argumentar,
interagir e
ampliar sua
compreensã
o do mundo.

Porque?

Você
gostaria de
continuar o
programa
em 2021?

quanto mais
conheciment
o, melhor

Pois é de
suma
importância
para o
desenvolvim
ento e
interação do
aluno e da
família.

Porque?
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Professora

Professor

Professora

Sim

Sim

Sim

Por que falta Sim
isso no ser
humano em
casa, na sua
rotina diária e
no mundo que
vivemos .

Porque ela vai Sim
ajudar os
profissionais a
lidar com os
conflito
emocionais de
todos.

Porque e
Sim
importante
para o
desenvolvimen
to dos alunos

Sim

Considero
Sim
necessário
,essencial e
indispensável
para a
criança, o
aluno ou seja
, para o ser
humano.

Porque vai
Sim
contribuir na
minha prática
pedagógica.

Para passar
mais
segurança
aos alunos

Abrangeu
todos os
campos de
experiências
de modo
geral.

Porque está
articulada as
propostas da
base.

Sim

Sim

Vem de
Sim
encontro com
nova BNCC

Pude
Sim
entender e
lidar com as
minhas
emoções
neste
momento
de
pandemia.
Trabalhou Sim
meu
conhecimen
to,
minhas
emoções,
visão de
mundo,
abrangendo
o
sentimentos
ea
empatia.
O olhar do
mundo
como deve
ser.
Reflexão x
Sentimento
s.

Porque me Sim
ajudou a
ver o
quanto e
importante
a educação
socioiemoci
onal

Nos fez
refletir como
estamos
agindo.

Promove
Sim
questões de
cidadania,
Envolve o
conhecimen
to de
mundo,
Forma
cidadãos,
Proporciona
aprendizado
,
Trabalha
sentimentos
e práticas
pedagógica
s.

Nos ajuda a Sim
ter mais
compreensã
o dos
acontecime
ntos que
estão
ocorrendo.

Porque nos Sim
ajuda no
convívio
com os
alunos

Me fez muito
bem.
Aprendi e me
ajudou no
auto
conheciment
o,
reconhecend
oe
identificando
meus
sentimentos.

Porque
acredito que
as palestras
foram
riquíssimas
para o nosso
conheciment
o.

Foi muito
importante
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Sim

Coordenador Sim
a

Professor

CMEI
PROFESSO Sim
PROFESSO RA
R VICENTE
DE CONTI

Cmei Maria
Thereza
Spirandelli

CMEI Maria
Thereza
Spirandelli

Secretaria
Assessoria Sim
va@outloo Cristina Silva Municipal de Pedagógica
k.pt
de Araujo
Educação
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Sim

PARA
Sim
ENTENDER
MELHOR AS
HABILIDADES
COGNITIVAS
DOS ALUNOS.

Para a judar
trabalhar as
emoções

Não há como Sim
desassocia-lá,
ambas fazem
parte da
transmissão de
conhecimentos
.

Sim, as
Sim
escolas
precisam
estimular o
pensamento
crítico e a
criatividade,
permitindo que
as crianças e
os
adolescentes
se tornem
pessoas mais
realizadas,
profissionais
mais
capacitados e
cidadãos mais
conscientes.

Sim

PARA
Sim
MELHORAR
AS
HABILIDADE
S
EMOCIONAI
S DOS
NOSSOS
ALUNOS.

Porque ajuda Sim
a trabalhar
com
crianças,a
trabalhar a
união e
cooperação
na sala de
aula.

Porque nos
dias atuais
faz-se
necessária .

Sim, pois os Sim
alunos
precisam
conhecer as
próprias
emoções,
saber modulálas, manter a
curiosidade e
o
entusiasmo,
interagir com
respeito e
empatia,
tomar
decisões
responsáveis
são
habilidades
que podem –
e devem –
ser
desenvolvida
s no
ambiente
escolar.

Sim

PORQUE
Sim
VEIO DE
ENCONTRO
COM NOSSO
PROCESSO
EDUCACION
AL;

Sim pois os
temas são
pertinentes

Contribuiu na Sim
ampliação dos
conhecimento
s.

Sim, o projeto Sim
visa o
desenvolvime
nto integral da
criança.

Sim

VEIO
Sim
ABRIR
MINHA
MENTE A
BUSCAR
NOVOS
CONHECIM
ENTOS.

Sim
,aprendi
muito

Trouxe
Sim
assuntos
pertinentes
ao
momento
atual.

Sim, a
Sim
educação
socioemoci
onal é o
processo
através do
qual os
alunos
aprendem
atitudes e
habilidades
para
lidarem com
as
emoções.

PARA
Sim
MELHORA
R NOSSOS
ENFRENTA
MENTOS
NO DIA A
DIA.

Sim são
Sim
muito
pertinentes
para o dia a
dia

Para
Sim
podermos
trabalhar e
atender a
demanda de
diferentes
alunados.

Porque esse Sim, Não
conhecimen
to assegura
a formação
integral de
cidadãos
responsávei
s e capazes
de exercer
um papel
ativo na
sociedade.

PORQUE
ATRAVÉS
DA NUVEM
BRASIL EU
ADQUIRI
NOVOS
CONHECIM
ENTOS.

Acredito que
poderá
contribuir
com a
formação do
professor,
sendo está
que vive em
constante
construção.
Para
aprender
sempre mais

Pois, tão
importantes
quanto os
conteúdos, o
desenvolvim
ento das
dimensões
socioemocio
nais devem
continuar
sendo
trabalhadas
no contexto
escolar, e, o
projeto
Nuvem9 foi
de grande
valia e
enriqueceu
nosso
curriculo.
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Cmei
Professor
Vicente de
Conti

Professora

Cmei Vicente Professor
de Conti

Sim

Sim

Proporciona
Sim
oportunidades,
habilidades,val
ores,fortalecen
do novas
atitudes e
comportament
os.

Com a
Sim
educação
socioemociona
l os indivíduos
podem
aprender a
superar suas
limitações e
frustrações e
ter melhor
qualidade de
vida. Podem
também
construir
relacionament
os mais
saudáveis,
pautados em
respeito e
compreensão.

É um
Sim
transmissor
de
conheciment
os.

Porque o
Sim
professor
precisa ser
um mediador
do
conheciment
oe
desenvolver
estratégias
para os
alunos
compreender
em o
problema e
soluções.
Assim, o
educador
contribui para
a formação
de alunos
capazes de
interagir
socialmente
de forma
saudável.

oportunidades
de trabalho e
competência.

Porque
Sim
proporcionou
à comunidade
escolar
conhecer e
conversar
sobre as
habilidades
socioemocion
ais que os
seres
humanos
possuem para
lidar com suas
emoções,
gerenciar
metas de vida
e se relacionar
com as outras
pessoas,
buscando
entender a
importância
de trabalhar
essas
habilidades no
cotidiano
escolar.
As ações são Sim
como
ultrapassar
obstáculos.

Sim, nesse Sim
momento
de
pandemia
abrangeu
de forma
clara
relacionand
oa
Educação
Socioemoci
onal com
tudo que
estamos
vivendo ,
sendo
essencial
lidarmos
com a
emoções de
nós
professores
e de nossos
alunos,
para que a
sociedade
saiba
passar
por Sim
Descobri

Focado nos Sim
esforços e
firme nos
seus
objetivos .

Porque as Sim
competênci
as
socioemocio
nais:
empatia,
felicidade,
autoestima,
ética,
paciência,
autoconheci
mento,
confiança,
responsabili
dade,
autonomia e
criatividade
precisam
ser
trabalhadas
e
estimuladas
nas crianças
desde a
infância.

É um tema
que abrange
nossas
expectativas
.

Porque o
assunto
explorado é
muito
importante
para a
educação
completa do
ser humano.
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Professor

Professora

Professora

Sim

Sim

Sim

Vem ajudar
Sim
nos anseios
que muitos
estão sentindo
nesse
momento

Estamos num Sim
cenário onde o
emocional tem
sido abalado,
essa educação
visa auxiliar na
forma como
trabalhar
essas
emoções.

Porque
Sim
desenvolve no
aluno a
habilidade de
saber lidar
com seus
conflitos e
frustrações.

Vai ser uma
forma de
ajuda

Sim

Para que
Sim
junto a
família
possamos
desenvolver
as crianças
visando seres
centrados e
com bases
emocionais
consolidadas.

Permite que Sim
as crianças
se tornem
pessoas mais
realizadas,
futuros
profissionais
mais
capacitados e
cidadãos
mais
conscientes e
aprendem a
conhecer as
próprias
emoções,
interagir com
respeito e
empatia,
tomar
decisões
responsáveis.
Isso é o que
falta hoje, no
ambiente
escolar.
Sim

Porque
Sim
através de
cada tema
pude trabalhar
diversas
disciplinas

Acredito que
atende aos
objetivos
propostos
dentro desse
documento.

O
Sim
desenvolvime
nto cognitivo é
de extrema
importância,
porém o
desenvolvime
nto social e
emocional é
uma
estratégia que
agrega ainda
mais na
promoção do
sucesso
acadêmico.

Pois
Sim
através dela
consegui
ajudar
muitas
famílias
com os
temas

Quanto
Sim
antes um
indivíduo
aprender a
lidar com
suas
emoções e
se
comportar
socialmente
diante
delas,
melhor será
ao longo da
vida. Dessa
forma, tanto
para as
crianças
quanto para
os
profissionai
s da
educação,
este
programa
oferece
uma base
sólida
para Sim
Deu
suporte
para
desenvolver
as aulas
com o
contexto
emocional a
qual vem
carregando.

Porque são Sim
temas que
faz parte de
nossas
vidas, sem
ela é difícil
ser um ser
humano
bom

São temas Sim
muito
pertinentes
para ser
trabalhados
buscando
desenvolver
sentimentos
de
cooperação,
solidariedad
e, entre
outros.

Pois tem um Sim
impacto
enorme na
vida de
todos nós
(Aluno,
Escola,
Família e
sociedade).
Ele, o
programa,
mostra que
saber lidar
com as
próprias
emoções e
com as das
pessoas ao
redor é a
chave do
sucesso na
vida escolar,
pessoal e
profissional.

As palestras
são
excelentes e
gostei muito
de trabalhar
esses
conteúdos

Precisamos
constante
evoluir
emocionalme
nte e
compartilhar
com o
próximo.

A educação
socioemocio
nal me ajuda
a ficar
preparada
para
enfrentar os
desafios
internos e
externos.
Assim,
quando eu
me deparar
com
situações de
adversidade,
tudo que me
foi ensinado
nessas
formações,
me ajudará
resolvê-las
da melhor
maneira
possível.
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PROFESSO Sim
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Para melhorar Sim
a estratégia, o
planejamento,
a criatividade,
os processos,
o trabalho do
professor e a
educação.

Vem resgatar Sim
o nosso eu,
para podemos
trabalhar
melhor com as
crianças.

PORQUE O
Sim
DIÁLOGO É O
MELHOR
CAMINHO
ENTRE
ESCOLA E
FAMÍLIA E
COMUNIDAD
E ESCOLAR.

Para
Sim
aumentar a
criatividade,
na tolerância,
valores,
respeito e
dignidade.

Ela vem
Sim
como um
desafio ,
quebrando
barreiras
para um novo
aprendizado.

PARA QUE Sim
ALCANCEM
OS
MELHORES
RESULTADO
S NA
EDUCAÇÃO
E
APRENDIZA
GEM.

Para
Sim
atualização do
novo formato
de aulas
online, pois
nos permitiu
continuar o
trabalho
mesmo em
um momento
tão delicado e
com
distanciament
o social.

Vem gerar
Sim
auto confiança
diversas
situações ex:
na linguagem
,onde temos
di estas
formas de
verbalizar.

PORQUE
Sim
PODEMOS
TRABALHAR
COM
PARCERIA
PARA
MELHORAR A
EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCI
ONAL

Pois neste Sim
momento
de
pandemia
nos ajudou
com as
aulas e
métodos.

Trouxe um Sim
novo jeito
de
ensinar,tran
smitir
conhecimen
to.

PORQUE Sim
NOS
AJUDA A
REFLETIR
PARA
MELHORA
A
APRENDIZ
AGEM E A
EDUAÇÃO
EO
CONTATO
COM AS
FAMÍLIAS

Temos a
Sim
oportunidad
es de
aprender e
ensinar de
um jeito
diferente,
levando as
crianças a
ter prazer
em
participar
das aulas.
Pois são
Sim
temas
atuais e nos
ajudou a
manter a
motivação e
perseveranç
a diante
desse
cenário tão
diferente.

PARA QUE Sim
NOS
PROFESSO
RES NÃO
NOS
EQUEÇAM
OS DOS
NOSSOS
OBJETIVOS
QUANTO A
APRENDIZ
AGEM DOS
NOSSOS
ALUNOS
JUNTO
COM AS
FAMÍLIAS E
COMUNIDA
DE
ESCOLAR

Para
completar a
educação
nos trazendo
informações
e
conheciment
o para
avançar com
a educação.

Para
descobrir
novos jeitos
de aprender
e ensinar.

PORQUE
NOS
AUXILIA E
NOS DÁ UM
DIRECIONA
MENTO
PARA
ESTAR
MELHORAN
DO NOSSA
PRÁTICA
PEDAGÓGI
CA E
RELACIONA
RMOS COM
AS FAMÍLIA
DANDO UM
RETORNO
QUANTO A
APRENDIZA
GEM DE
SEUS
FILHOS.
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Sim

Professora

Sim

Profesdora Sim
de Educação
Infantil

Professora

Sim

Porque ajuda a Sim
trabalhar o
emocional
juntando a
parceria
Escola/Família
.

Pelo atual
contexto em
que estamos
vivendo.

para entender Sim
melhor as
habilidades
cognitivas dos
alunos no dia a
dia.

Sim

Porque
Sim
precisamos
estar
emocionalme
nte bem e
também
saber lidar
com o
emocional
dos alunos e
familiares.

Para obter
Sim
um melhor
desenvolvime
nto
emocional
nas crianças
para viverem
em
sociedade.

Sim, para
melhorar
minha
atuação no
dia a dia.

Sim

Porque vem Sim
de encontro
com as
necessidades
atuais.

Porque vai de Sim
encontro com
as
competências
exigidas.

porque está
dentro do
nosso
processo
educacional.

Porque
Sim
esclarece e
enriquece
mto nossos
conhecimen
tos,
abrangendo
temas
relevantes
parabo
desenvolvi
mento
emocional.
Porque me Sim
ajudou a
trabalhar o
meu
emocional.

porque veio Sim
ao meu
anseio e eu
adquiri e
busquei
novos
conhecimen
tos

Sim

Porque está Sim
dentro do
nosso
planejament
o.

Porque os
ensina a
obter boas
atitudes
para viver
consigo e
em
sociedade.

Porque está Sim
dentro da
nossa
proposta de
ensino

Porque me
ajudou mto
em várias
questões de
como
trabalhar
valores e
atitudes
emocionais
importantíssi
mos para o
convívio co.
o eu e nós.
Porque com
certeza irá
continuar
contribuindo
com a
educação
como um
todo.

porque eu
adquiri novos
conheciment
os e espero
continuar
atendendo
aos meus
anseios.
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Nos ajuda a
Sim
entender
melhor os
processos e
saber como
lidar com tudo
o que nos
cerca da forma
mais centrada
e buscando
compreender e
ter empatia em
nossas ações.

É importante Sim
para que o
aluno possa
administrar
suas emoções
, aprende a
lidar com o
diferente,
consiga
entender que
nem tudo é
como deseja
ou imagina.
Aprenda a
conviver com o
outro.

Porque
Sim
precisamos
aprender a
socializar e
compreender
as emoções
intrapessoais
e
interpessoais
para que
possamos ter
um ambiente
favorável ao
aprendizado.

No mundo
Sim
em que
vivemos e
com crianças
desassistidas
pela famílias
é importante
que haja
alguém que
oriente e
estimule o
aluno a pesar
em suas
ações e
sentimentos,
a
compreender
o mundo à
sua volta de
modo
consciente,
melhorar
seus hábitos
e
comportamen
to.

Sim

Pq ele
Sim
compreende
em sua
metodologia
as
competências
necessárias
da BNCC.

A BNCC tem
como foco a
formação
humana, por
uma
sociedade
mais justa e
inclusiva,
baseada em
princípios
étnicos.
buscando a
equidade e
empatia da
criança.

É um
Sim
Programa
excelente
de
aproximaçã
o das
pessoas
como seres
individuais
e sensíveis.
Nós mostra
que somos
capazes de
fazer e ser
quem
somos,
respeitando
e
merecendo
o respeito.

O programa Sim
Nuvem 9
tem
mostrado
um norte
em nossa
pratica
pedagógica.

São
Sim
atitudinais e
nos ajuda
em como
lidar e agir
perante as
situações
diárias.

Os temas
Sim
veem de
encontro
com a
necessidade
da formação
do sujeito
mais justo e
integro.

Além do
âmbito
profissional,
nós traz
enriquecime
nto enquanto
pessoa.

É muito bom
criar novas
formas de
levar o
conheciment
o não só
acadêmico
mas
emocional,
que ajude o
aluno a
caminhar de
forma mais
consciente.
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Porque ela
ajuda a lidar
com as
emoções

Sim

Porque a
Sim
educação
socioemociona
l ajuda a
preparar as
pessoas para
enfrentar os
desafios da
sociedade.
Assim, quando
elas se
depararem
com situações
de
adversidade,
saberão como
resolvê-las da
melhor
maneira
possível, pois
isso lhes foi
ensinado e
praticado
durante sua
formação.
Se
Sim
transformou
em um grande
desafio : lidar
com nossas
dificuldades e
a do outro

Porque neste Sim
momento é
preciso manter
o equilíbrio
emocional
para atuar com
sucesso nas
diferentes
áreas sociais

Sim

Para
Sim
acrescentar
minha prática
pedagógica

Porque
temos que
avançar no
nosso eu
para lidar
com os
outros

Porque passa Sim
a respeitar, a
entrar na vida
do aluno e a
entender por
que ele não
participou
hoje, mas vai
participar na
próxima
aula”.

Para ajudar Sim
cada um a se
conhecer e
equilibrar-se
emocionalme
nte

Porque não
Sim
podemos mais
sentar em
nossos
conhecimento
s, hoje o
mundo se
tornou um
grande
desafio, temos
que nos
permitir ir
muito além,
apesar de
tantas
dificuldades
Porque está Sim
articulada com
a BNCC

Porque está Sim
sendo
possível
atingir a
interdisciplinar
idade no
trabalho dos
valores
sociais dentro
dos campos
de
experiências
Porque não
Sim
há obrigações
sobre como
ensinar, mas
sim sobre o
que ensinar
de maneira
clara e
objetiva.

Conseguiu Sim
lidar com as
minhas
emoções

Acalmando Sim
o meu ser
que tanto
se
desesperou
no início
dessa
pandemia

Porque e
Sim
um
programa
amplo que
ajuda em
todas as
circunstânci
as

Tem
Sim
ajudado no
trabalho
pedagógico
da
comunidade
escolar

Ajuda no
Sim
planejament
o diário

Nos ensina Sim
a ser
perseverant
es

Pois nós
Sim
ajuda a
entender e
desenvolver
o melhor
para os
nossos
alunos

Ajuda a
Sim
comunidade
escolar a
equilibrar-se
emocionalm
ente

Gostei muito
dos temas
das palestras

Porque
acredito que
daqui pra
frente
enfrentaremo
s desafios
que não
estamos
ainda
preparados

Porque está
sendo um
grande
aliado para
descobrimos
o melhor
para cada
aluno

Para dar
continuidade
a esse
projeto que
apresentou
positividade
aos
planejament
os pois veio
somar
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Porque as
Sim
pessoa hoje
não sabem
lidar com as
emoções e ter
uma boa
interação
social.

Porque ela
Sim
auxilia nossos
alunos a lidar
melhor suas
emoções e
pensamentos.

Porque. Hoje Sim
nas escolas
esse tema é
fundamental
para
desenvolver
nas crianças
e famílias
uma
consciência
socioemocion
al.

Porque
Sim
mediante
esse cenário
pelo qual
estamos
vivenciando,
se faz
necessário
saber lidar
com nossas
emoções e
pensamentos
sejam elas
positivas ou
não.

Sim. Porque Sim
alguns tema
abordados na
BNCC são de
caráter
emocional e
afetivo então
os tema do
programa tem
uma
abordagem
que vai de
encontro com
a BNCC.

Porque seu
Sim
temas
abordados de
forma ludica,
fez com que o
aluno
desenvolvess
e: o
conhecimento,
pensamento
científico
crítico e
criativo, a
comunicação,
repertório
cultural,
trabalho e
protejo de
vida,
principalmente
a empatia e a
cooperação...
Porque os Sim
temas são
bem
elaborados
ee
metodologia
é de fácil
aplicação.

Porque
Sim
abordou de
forma
lúdica,
assuntos do
cotidiano de
todos.

Sim. Porque Sim
saber lidar
com as
emoções é
fundamental
para uma
boa
interação
social entre
as pessoas,
e a maioria
das pessoas
está com
dificuldade
de lidar com
as emoções
na
sociedade
atual.

Nos ajuda a Sim
lidar com a
situação de
forma clara,
simples e
objetiva, nos
levando a
refletir e
tomar
decisões
para o bem
comum de
todos.

Porque, hoje
as famílias
necessitam
desse
suporte da
escola.

Foi um
facilitador de
aprendizage
m, que
trouxe
resultados
positivos
para a nossa
comunidade
escolar.. Foi
um projeto
maravilhoso..
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Sim

Sim

Pq só o
Sim
conteúdo
didático da
escola já não é
mais suficiente
,os alunos
precisam
conhecer e
desenvolver
suas
habilidades
sócio
emocionais
porque elas
serão
importantes
para toda uma
trajetória de
cada indivíduo.

Ela ajuda os
Sim
professores
nesse
momento em
que estamos
vivendo, a
acalmar as
crianças e
ajudalas a
passar por
esse momento
de maneira
mais pacífica.

Para que os Sim
alunos
desenvolvam
suas
habilidades
sócio
emocionais.

Porque é de Sim
suma
importância
ter esse
direcionamen
to com os
alunos,para
melhoria da
educação.

Quando essas Sim
habilidades
desenvolvidas
,tornam-se
mais fácil
trabalhar a
parte
acadêmica.

Vem falando o Sim
que se pede
pra uma
melhor
educação.

Por
Sim
possibilitar
e facilitar o
lado
acadêmico.

Porque nos Sim
trouxe mais
tranquilidad
e para
saber como
lidar com
tantas
coisas
novas, que
tivemos que
encarar
nesse ano
tão difícil.

Pq.o intuito Sim
desse
desenvolvim
ento é
formar
indivíduos
que saberão
lidar com as
outras
pessoas e
com suas
próprias
questões da
melhor
forma
possível.

Nos ajuda a Sim
organizar
melhor a
rotina
enquanto
escola.

Por conta da
nossa rotina,
com rápida
informação e
num mundo
sem
fronteiras,fic
a evidente
que, além
das hard
skills, o
profissional
do futuro se
destaca com
as
competência
s
sócioemocio
nais
desenvolvida
s,saber
escutar o
outro,se
posicionar
,se conhecer
e tomar
decisões são
habilidades

Para sempre
estar em
constante
aprendizado,
pois é muito
importante
para o
professor
estar cada
dia mais
buscando
melhorar
suas
metodologias
.
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Sim

Sim

Coordenador Sim
a

Professora

Professora

Professor EI Sim

Hoje estamos Sim
lidando com
diferentes
personalidades
, precisamos
saber
compreender
cada um. E a
Educação
Socioemocion
al está dando
este suporte.

Para sabermos Sim
lidar cada vez
melhor com as
crianças.

Porque a
Sim
educação
socioemociona
l ajuda a
preparar as
pessoas para
enfrentar os
desafios da
sociedade.
Assim, quando
elas se
depararem
com situações
de
adversidade,
saberão como
resolvê-las da
melhor
maneira
possível, pois
isso lhes foi
ensinado e
praticado
durante sua
formação.
Pq com ela
Sim
podemos
ajudar os
alunos lidar
com suas
emoções.

Para que as Sim
crianças
aprendam de
uma maneira
diferenciada
o
aprendizado
com o
emocional

Para melhor Sim
aprendizado

Pq com a
Sim
educaçã
sócio
emocional
estimulamos
o
desenvolvime
nto social e
emocional
dos alunos
dentro do
contexto
escolar .

Porque passa Sim
a respeitar, a
entrar na vida
do aluno e a
entender por
que ele não
participou
hoje, mas vai
participar na
próxima
aula”.

A maneira que Sim
pode ser
colocada

Todo
Sim
conhecimento
s é nem vindo

Pq me ajudou Sim
a
compreender
as mudanças
no processo
de
desenvolvime
nto da criança
.

Porque não
Sim
há obrigações
sobre como
ensinar, mas
sim sobre o
que ensinar
de maneira
clara e
objetiva.

Os temas Sim
vindo de
encontro
com as
expectativa
s

Aprendi e Sim
estou
aprendendo
coisas
novas 👏👏

Pq ele me Sim
leva a
pensar
sobre a
minha
prática
pedagogica

Porque e
Sim
um
programa
amplo que
ajuda em
todas as
,vindo de
acordo com
nossos
anseios.

Tem sido
Sim
um conjunto
para
trabalhar
outros
tópicos de
maneira
dinâmica

Pq nós
Sim
auxilia na
preparação
das aulas
onde o
maior
objetivo é
conquistar a
atenção do
aluno para
que o
objetivo da
aula seja
alcançado.
Conhecimen Sim
to

Pois nós
Sim
ajuda a
entender e
desenvolver
o melhor
para os
nossos
alunos

Tudo que
acrescenta
no nosso
trabalho e
dia a dia é
proveitoso
Para vir
novos temas.

Pq me
auxilia na
prática
pedagógica

Porque está
sendo um
grande
aliado para
descobrimos
o melhor
para cada
aluno
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Sim

Sim

Sim

Coordenador Sim
a

coordenador Sim

Professora

Professora

Professora

Coordenador Sim
a

Para
Sim
entendermos
os anseios de
nossas
crianças

essencial para Sim
a formação do
ser humano

Trabalha
Sim
valores e
sentimentos
necessário na
formação
humana.

Ela fortalece o Sim
jovem e ajuda
na sua
formação
como cidadão
melhor.

Porque
Sim
precisamos
desenvolver as
habilidades
socioemociona
is para
aprender a
lidar com
nossos
sentimentos, a
conviver com
as diferenças
de maneira
pacífica,
respeitosa e
sermos mais
felizes.
Para auxiliar
Sim
Sim

acredito ser a Sim
saída para
seres
humanos
melhores.
Melhorando o Sim
emocional a
criança terá
mais
condições de
aprender

Na realidade Sim
já
trabalhamos
mesmo que
de maneira
informal.

Dessa
Sim
maneira
conseguirem
os engajar no
ambiente
escolar a
importância
da família na
formação da
criança como
um futuro
cidadão.

Para melhor
atender

Porque se faz Sim
necessário
efetivar uma
rotina de
comportamen
tos e de
práticas que
visem
melhorar as
relações
humanas.

Sim

Esta dentro
das
habilidades
requeridas

Sim

comprrende o Sim
ser como um
todo

Veio
Sim
enriquecer as
áreas de
conhecimento
s.

Sim consegui Sim
expandir de
maneira mais
simplificada
meu
conhecimento
sobre o
assunto.

Porque sim

Porque o
Sim
programa
abordou
temas
contemplados
na BNCC
como a
prática de
atitudes do
uso cotidiano
para a vida
em sociedade.

Sim

Sim

.

Sim

Sanou
Sim
dúvidas e
trouxe
subsídios
para
minhas
metodologia
s.
extraordinár Sim
io

Me trouxe o Sim
conhecimen
to que
precisava.

Mais o
menos

Porque
permitiu a
prática no
meio
familiar.

Os temas
auxiliarão
na saúde
emocional
dos alunos

agregando
valores

Sim

Sim

Suporte
Sim
para normas
de
convivência,
formação de
valores
entre outros.

Me ajuda a Sim
expandir a
visão sobre
o tema que
irei
trabalhar.

Para auxiliar Sim

Porque cria Sim
uma rotina
de atitudes
necessárias
para as
boas
relações e
também
oportuniza a
todos se
expressare
m, a falarem
de
diferentes
sentimentos
.

Para ter mais
conheciment
os

cada dia ser
uma pessoa
melhor

Excelente
parceria e
ótimas
informações.

Irá contribuir
de forma
positiva a
ajuda que
preciso
sobre nós
temas que
irei trabalhar.

Ampliar
conheciment
o.

Porque é
importante
expressar os
sentimentos
para termos
uma vida
mais
saudável.
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Sim

Sim

Sim

Sim

Porque as
Sim
pessoas estão
cada vez mais
distantes umas
das outras e
solitárias

Ensina a lidar Sim
com a emoção
em dado
espaço de
convívio.

É para
trabalhar os
valores
culturais
emocionais
das famílias.

Eu eu já faço Sim
isso mas vejo
que é
necessário
aprimorar
ainda mais

É importante Sim
integrar
outros
conheciment
o além
daqueles que
faz parte da
grade
curricular de
ensino.

É um apoio Sim
onde interage
família
escola.

Sim

Porque o
Sim
programa nos
instiga a
conhecer mais
o assunto
consequente
mente avaliar
positivamente
sua eficácia

Por trazer à
Sim
tona a
importância
do
socioemocion
al para a
formação do
caráter.

Foi uma
estrutura de
manter o
aluno
conectado
cumprindo
suas
obrigações.

As
Sim
palestras
eram
interessante
s e bem
proveitosas

Trata da
Sim
formação
dos valores
para lapidar
e moldar o
caráter do
ser humano
como algo
imprescindí
vel para a
educação
socioemoci
onal.

Porque uniu Sim
pais alunos
escola tudo
no mesmo
ambiente.

Os temas
Sim
contribuíram
para
aprimorar a
nossa prato

O
Não
socioemocio
nal deve-se
ser
incrementad
a na
educação
algo a mais
que irá fazer
toda a
diferença.

Porque
Sim
trabalhou
todo
planejament
o escolar.

Para
continuar
aprendendo

Porque foi
um
aprendizado
que com
esse tempo
de
pandemia,
podemos
adaptar
novos
conheciment
os onde
interagimos
família ,
alunos ,
escola.
Conflito de
horários
entre
compromisso
s.
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Sim

Sim

Sim

Para capacitar Sim
os professores
a entender e
trabalhar
melhor duas
emoções e de
seus alunos.

A educação
Sim
socioemociona
l transmite
informações,
estratégias e
práticas que
apoiam a
educação para
assim
desenvolver o
melhor o aluno
de forma
integral.

Vivemos uma Sim
rotina cada vez
mais
estressante e
corrida. Não
por menos,
doenças como
ansiedade e
depressão
vêm se
tornando cada
vez mais
comum entre a
população.
Para enfrentar
os desafios da
sociedade
atual é
importante que
o indivíduo
possua um
elevado
quociente
emocional

Para
Sim
entender
melhor o meu
aluno...

Além de
Sim
promover
aprendizage
m, contribui
para o bem
estar dos
alunos.

A criatividade Sim
tira os alunos
de suas
zonas de
conforto,
incentivando
o pensar fora
da caixa. Se
estimulada,
possibilita
que todos se
conectem a
diversas
ideias e
considerem
soluções fora
da área de
conheciment
oe
especialidade
de cada
indivíduo.

Porque de
Sim
acordo com o
eixo da leitura,
as histórias
vem de
encontro com
as práticas de
linguagem..

Base Nacional Sim
Comum
Curricular
(BNCC) prevê
dez
competências
gerais que
resumem o
que o aluno
deve
desenvolver
ao longo da
Educação
Básica e,
entre elas, há
competências
ligadas à
dimensão
socioemocion
al, reforçando
a importância
de uma
formação
integral, que
combina o
desenvolvime
nto cognitivo
ao elas
Pois
Sim
estão
relacionadas
e facilita a
aprendizagem

Porque
Sim
enriquece
os
conhecimen
tos!!

aprendizag
em e o bem
estar dos
alunos,
formandoos para o
aprendizad
o
acadêmico
e para a
vida.

O
Sim
Nuvem9Bra
sil é um
programa
de
educação
das
habilidades
socioemoci
onais que
proporciona
aos alunos
da
Educação
Infantil ao
Ensino
Fundament
al de
escolas
particulares,
públicas e
ONGs a
aquisição e
o
fortalecimen
to de
valores
humanos
Promove a Sim

Para uma
Sim
melhor
compreensã
o de si e do
próximo..

A rotina
Sim
escolar é
positiva
para os
alunos
Dessa
maneira,
eles se
tornam cada
vez mais
capazes de
organizar
por si
mesmos as
tarefas ao
longo do
tempo que
têm
disponível.
O professor
também
deve
colaborar,
deixando
que os
estudantes
tenham
certa é
Porque
Sim
um
processo de
formação
integral.

Para dar
continuidade
no
aprimoramen
to dos
conheciment
os.

Porque é um
processo de
formação
integral,
onde
aprendo,
pratico e
ensino sendo no
ambiente
escolar ou
dentro de
casa.

Desenvolver
a inteligência
socioemocio
nal pode
ajudar
crianças e
jovens a
respeitarem
o próximo,
criando um
ambiente
escolar mais
harmonioso.
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Professora

Professora

Professora

Professora
EF

Sim

Sim

Sim

Sim

Interação
família e
escola

Sim

Porque para
Sim
aprende a
conviver
precisamos
antes
conhecer as
nossas
emoções e as
emoções dos
que nos
rodeiam.

Se faz
Sim
necessária de
forma pontual
e segura,
diante dos
sinais
necessários
que se fizerem
presentes no
contexto
evidenciado na
atualidade
vivenciada
pelos
educando,
trabalhadas
pelos
profissionais
que se fizerem
necessários
voltados para
si diante do
apresentado.

Para adquirir Sim
relações mais
saudáveis com
o próximo.

Muito ajuda
na
proximidade
professor
aluno

Sim

Porque é
Sim
uma
necessidade
principalment
e no s duas
atuais.

Voltar para o Sim
contexto
educacional,
com a
literatura
trabalhar as
emoções dos
educando no
momento
presente/vive
nciados.

Para
Sim
estimular a
autoestima
das crianças
e uma
melhor
relação entre
eles.

Porque se
encaixa na
proposta

Sim

Porque
Sim
abordou
temas
fundamentais
para o
desenvolvime
nto infantil.

Confronta o
Sim
que se faz
necessário, a
BNCC
compreende a
prática da
linguagem
que decorem
da interação
ativa do leitor,
ouvinte
espectador
com os textos
escritos, as
histórias que
tratam de
valores
essenciais
desenvolvend
o o senso
estético para
reconhecer
fruir da
relação ativa
na a vida.

Porque a
Sim
educação
socioemocion
al está de
acordo com a
BNCC.

Muito bom

Sim

Porque
Sim
apresentou
uma
proposta
pedagógica
lúdica e
pertinente
ao
momento
em que
estamos
vivendo.

Retrata de Sim
forma
prática o
que se faz
necessário
na história
simbólica
própria da
criança que
vai além do
livro, jogos,
dramaturgia
, leituras de
histórias;
devendo
ser
trabalhado
de forma
lúdica e
prática pelo
professor.

Porque é
Sim
um
programa
que ajuda o
professor
trabalhar o
emocional
da criança
na sala.

São temas
muito
produtivo

Sim

Porque
Sim
vivenciamos
situações
cotidianas
em que o
controle das
emoções
são
fundamentai
s para a
aprendizage
m.

Evidenciam Sim
o contexto
vivenciado

Para estar Sim
trabalhando
a empatia e
diferenças
com os
alunos.

Bem
produtivo

será um ano
ainda mais
complicado
emocionalme
nte, nossas
crianças irão
trazer as
sequelas da
Pandemia.

Se faz
necessário e
importante,
porque
debate
discutindo a
cerca de
assuntos
referentes a
valores,
sentimentos,
a
importância
da
interferência
psicopedago
gica, o papel
do professor
na
constituição
do sujeito,
que não
deve se
limitar a um
simples
mérito
transmissor
de
Porque 2021

Porque é um
programa
muito
importante
para
trabalhar em
sala de aula
no momento
que estamos
vivendo.
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Professor

Professora
EF

Sim

Sim

Onde a
Sim
Educação
Socioemocioa
nl permeia,
precisamos
olhar para o
outro. De fato
se tornou esse
momento
essencial. Isso
injeça, é
demanda,
necessidade.

Por que
Sim
precisamos
não só ensinar
a ler e a
escrever...preci
samos ensinar
o aluno a se
conhecer...

Como disse o Sim
palestrante,
pe muito
difícil uma
criança
exprimir o
que está
sentindo. O
cenário de
hoje favorece
o que se
precisa ser
feito. As
histórias
podem trazer
ensinamento
s
importantes.
É importante
criar
estratégias,
as "Rodas de
conversa", se
percebe e
perceber o
outro
(empatia).

Porque
Sim
facilita o
relacionar-Se
com o outro e
a
aprendizage
m frui com
Mais eficácia.

Foi dito muito Sim
sobre leitura;
proporcionar
ao diálogo,
pomover a
cidadania. É
de fato
principal,
linguagem,
decorrem
dessa
sintonia,
filmes, sons,
vídeos,
fotografia,
diversas
linguagens. O
que é muito
além do livro,
ele é o
começo. A
imaginação,
uma
linguagem
própria
(pensar,
refletir).O
professor tem

Porque tratou Sim
de assuntos
pertinentes à
realidade que
mudou nesses
novos tempos
e maneiras de
se relacionar.

Tem
Sim
contribuído
para a
nossa
formação
continuada.
Sobre o que
somos, o
que
sentimos, a
pandemia
nos trouxe
a reflexão.
"Só me
conheço
quando
conheço o
outro".
Estamos
nessa
trajetória,
caminhada
que temos
pela frente
(rumos). É
um tripé
entre
família,

Porque os Sim
temas
desenvolvid
os são
importantes
para se
pensar a
educação
mais
completa...
mais
humana e
mais
solidária.

A
Sim
diversidade
é grande
dentro da
escola, sala
de aula. A
gente
trabalha
com erros e
acertos;
melhoria
contínua,
avançar e
mergulhar.
O que é
muito além
do livro.
Gostei
quando foi
abordado a
leitura como
caminho
para a
alfabetizaçã
o; a gente
inicia
alfabetizand
o

Porque trás Sim
ao aluno e
ao professor
possibilidad
es de uma
educação
que se
compromete
com o
desenvolvim
ento de um
sujeito mais
preparado
para o
mundo
adverso.

O programa
pode trazer
ensinamento
s
importantes,
como me
relacionar
com os
conteúdos,
como
transformar.
Saber como
fazer,
planejament
o,
criatividade,
práticas
contínuas.
Levar os
conteúdos
para que
melhorem. O
professor
não é o
detentor do
conheciment
o, isso está
se

Porque
aprender
nunca é
demais e nós
sempre
estamos
numa eterna
mudança de
paradigmas
e todo dia é
dia de
aprender...o
mundo não
pára...o
conheciment
o não é
finito.
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Sim

Sim

Sim

Sim

Para ajudar a Sim
desenvolver
essas
habilidades e
para que
saibamos lidar
com nossas
próprias
emoções.

Para ajudar a
desenvolver
essas
habilidades
para que
saibamos a
lidar com
nossas
próprias
emoções.

Porque
Sim
acredito que
trabalha com
temas que são
necessários na
vida e na
formação de
todos.

Sim

Porque é tão Sim
importante
quanto as
habilidades
cognitivas e
vem como
um novo
desafio,
quebrando
barreiras,
melhorando a
capacidade
do indivíduo
de obter
sucesso
dentro e fora
da escola.

Porque é tão Sim
importante
quanto as
habilidades
cognitivas, e
vem como
um novo
desafio,
quebrando
barreiras e
melhorando a
capacidade
do indivíduo
obter
sucesso
dentro e fora
da escola.

Como já
disse são
temas
necessários

Porque essas Sim
habilidades
estão entre as
diretrizes da
base e visa
auxiliar no
desenvolvime
nto de
atitudes para
que os alunos
aprendam a
lidar com as
emoções.

Porque essas Sim
habilidades
estão entre as
diretrizes da
base e vida
auxiliar no
desenvolvime
nto de
atitudes para
que os alunos
aprendam a
lidar com as
emoções.

Porque vem Sim
nos ajudar no
trabalho com
temas que
são de grande
importância
para a
formação e
que também
pode ser um
meio de
estarmos
podendo
contribuir
com valores
significativos
para
construção do
caráter de
todos .

Sim

Porque
Sim
trouxe uma
nova forma
de aprender
e transmitir
conhecimen
to.

Trouxe uma Sim
nova forma
de aprender
e transmitir
conhecimen
to.

Porque
gostei

Com
Sim
certeza, os
temas são
muito
importantes
porque
temos a
oportunidad
e de
aprender e
ensinar de
diversas
maneiras e
preparar os
alunos
emocionalm
ente para o
futuro.
Com
Sim
certeza, os
temas são
muito
importantes
porque
temos a
oportunidad
e de
aprender e
ensinar de
diversas
maneiras e
preparar os
alunos
emocionalm
ente para o
futuro.

Ajuda no dia Sim
a dia com
valores a
serem
trabalhados

Gostaria,
para
continuar
aprendendo,
pois o
programa
trouxe temas
bastante
pertinentes à
nossa
prática.

Gostaria,
para
continuar
aprendendo,
pois o
programa
trouxe temas
bastante
pertinentes à
nossa
prática.

Vai ser
fundamental
para
formação e
crescimento
de todos.
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Sim

Sim

Sim

Porque
Sim
precisamos
manter o
nosso
emocional
estável, para
que possamos
ajudar o outro,
no caso, as
nossas
crianças.

Para ajudar a Sim
desenvolver
essas
habilidades e
para que
saibamos lidar
com nossas
próprias
emoções.

Para ajudar a Sim
desenvolver
essas
habilidades e
para que
saibamos lidar
com nossas
próprias
emoções.

Porque
Sim
precisamos
melhorar a
nossa
prática. A
educação
socioemocion
al ajudou
muito nesse
período de
pandemia,
então,
procurarei
continuar
esse projeto.

Porque é tão Sim
importante
quanto as
habilidades
cognitivas e
vem como
um desafio,
quebrando
barreiras,
melhorando a
capacidade
do indivíduo
de obter
sucesso
dentro e fora
da escola.

Porque é tão Sim
importante
quanto as
habilidades
cognitivas e
vem como
um desafio,
quebrando
barreiras,
melhorando a
capacidade
do indivíduo
de obter
sucesso
dentro e fora
da escola.

Porque veio
de encontro
com os
conteúdos a
serem
trabalhados.

Sim

Porque essas Sim
habilidades
estão entre as
diretrizes da
base e visa
auxiliar no
desenvolvime
nto de
atitudes para
que os alunos
aprendam a
lidar com as
emoções.

Porque essas Sim
habilidades
estão entre as
diretrizes da
base e visa
auxiliar no
desenvolvime
nto de
atitudes para
que os alunos
aprendam a
lidar com as
emoções.

Sim porque Sim
muito nos
ajudou. Por
conta da
pandemia
estávamos
abalados
emocionalm
ente.

Porque
Sim
trouxe uma
nova forma
de aprender
e transmitir
conhecimen
to.

Porque
Sim
trouxe uma
nova forma
de aprender
e transmitir
conhecimen
to.

Com
Sim
certeza, os
temas são
muito
importantes
porque
temos a
oportunidad
e de
aprender e
ensinar de
diversas
maneiras e
preparar os
alunos
emocionalm
ente para o
futuro.
Com
Sim
certeza, os
temas são
muito
importantes
porque
temos a
oportunidad
e de
aprender e
ensinar de
diversas
maneiras e
preparar os
alunos
emocionalm
ente para o
futuro.
Porque são Sim
conteúdos
básicos de
convivência
diária.

Porque
complement
am os
conteúdos
programados
.

Gostaria,
para
continuar
aprendendo,
pois o
programa
trouxe temas
bastante
pertinentes à
nossa
prática.

Gostaria,
para
continuar
aprendendo,
pois o
programa
trouxe temas
bastante
pertinentes à
nossa
prática.
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Professor
João Vaz
Amaral

Cmei
Professor
João Vaz
Amaral

Coordenador Sim
a

Coordenador Sim
a

É através da Sim
educação
socioemociona
l que a criança
vai aprender a
dialogar e lidar
com seus
conflitos,
anseios,
frustrações e
aprender a
solucionar
seus
problemas.

É através da Sim
educação
socioemociona
l que a criança
vai aprender a
dialogar e lidar
com seus
conflitos,
anseios,
frustrações e
aprender a
solucionar
seus
problemas.

É através da Sim
escola que
esse projeto
irá chegar
nas casas
das crianças
além de
atingir as
famílias.
Assim
ajudaremos
as famílias a
lidarem com
as
frustrações
do dia a dia e
com a
dificuldades e
preparando
para hábitos
mais
saudáveis.

É através da Sim
escola que
esse projeto
irá chegar
nas casas
das crianças
além de
atingir as
famílias.
Assim
ajudaremos
as famílias a
lidarem com
as
frustrações
do dia a dia e
com a
dificuldades e
preparando
para hábitos
mais
saudáveis.
É um projeto Sim
divertido,
prazeroso,
além de
desenvolver
nas crianças e
familiares
conceitos já
esquecidos
por muitos,
como:
respeito, amor
ao próximo,
pensar no
outro .

É um projeto Sim
divertido,
prazeroso,
além de
desenvolver
nas crianças e
familiares
conceitos já
esquecidos
por muitos,
como:
respeito, amor
ao próximo,
pensar no
outro .

Nós dias
Sim
atuais o
programa
nuvem 9
vem
servindo
para ajudar
as famílias
a lidar com
várias
frustrações
que
encontram
no seu dia
dia .

Nós dias
Sim
atuais o
programa
nuvem 9
vem
servindo
para ajudar
as famílias
a lidar com
várias
frustrações
que
encontram
no seu dia
dia .

Desenvolve Sim
m nas
crianças o
gosto de
ajudar,
cooperar,
respeitar ao
próximo.

Desenvolve Sim
m nas
crianças o
gosto de
ajudar,
cooperar,
respeitar ao
próximo.

Pelo simples
motivo de
ser um
programa
que pensa
no próximo.

Pelo simples
motivo de
ser um
programa
que pensa
no próximo.
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Porque lida
Sim
com a emoção
do aluno, e
isso é
fundamental.

Os nossos
Sim
pais
necessitam de
informações
clara e
objetivas de
como lidar em
certas
situações com
o filho a
educação
socioemociona
l foi de grande
valia.

Porque
Sim
precisamos ter
empatia para
com próximos

Porque que
Sim
ser uma escola
bem
estruturada
Ajuda a
Sim
entender
melhor as
emoções das
crianças.

Ajuda a
Sim
relação família
e escola e no
aprendizado
constante dos
valores
humano.

Sim

Porque
Sim
enriquece
nosso
conheciment
o e nossa
prática
pedagógica.

Acredito que Sim
nós
educadores
podemos
contribuir
com esses
grandes
valores nas
famílias.

Porque
Sim
precisamos
trabalhar com
amor

Porque acho Sim
muito
importante.

Se a
instituição
permitir

Urge a
Sim
necessidade
do trabalho
com os
valores nos
mais diversos
momentos
estando
presente no
educar e
cuidar. E
outros
aspectos da
formação
humana.

Não

Foram
Sim
excelente, as
palestras
foram claras e
precisamos
sempre inovar
nossos
conhecimento
s com
palestrantes
tão
capacitados e
que já fazem
esse trabalho
acontecer em
vários
lugares.
Facilitou o
Sim
nosso
conhecimento
como
professor.

Por tudo que Sim
estamos
vivendo nesse
momento de
pandemia

Atendeu sim
em vários
campos.

Acho que sim Sim

Os conteúdos Sim
trabalhados
busca
complementar
a formação
humana da
pessoa .

Porque
Sim
possibilitou
o acesso a
todos .

Foi muito
Sim
bom
participar
desse
programa
ensina
valores as
famílias,
uma coisa
que está se
perdendo
diariamente
.

Devido ter Sim
sido
remoto,
muitas
crianças
não
participara
m das
atividades.
E o que
Sim
precisa
nesse
momento

BEM
Sim
EXCLAREC
EDORA

Referindo- Sim
se a
educação
infantil só
veio auxiliar
no
desenvolvi
mento e na
formação
da criança.

Sim

Porque vem Sim
de encontro
com a
nossa
realidade.

São temas Sim
relevantes e
voltados à
famílias

Sim

Porque
Sim
cada tema
desenvolve
objetivo de
muita
importância.

Os temas
Sim
são
importantes

Sim Porque Sim
aborda os
valores
humanos,
sendo que
muitas
vezes a
família
delega a
escola o
ensinament
o dos
valores e
outros.

Porque
facilitará
minha
prática.

Gosto de
inovar meus
conheciment
os e
conhecer
pessoas tão
capacitadas
e dedicadas
a educação.

Atendeu as
expectativas

Porque
devemos
trabalhar
sempre.

Foi muito
proveitoso

Mais uma
vez auxilia o
professor no
trabalho com
os valores,
tão
importantes
na formação
humana das
crianças
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mairimsaid Miriam Dias Escola
Professora
@gmail.co Batista Silva Municipal
estagiária
m
Aníbal Khury
Neto

Cmei
Professora
Professor
João Vaz do
Amaral

12/2/2020 22:16:14

ANDREIA
APARECIDA
ALVES DE
QUADRO

andreia.jos
emonteiro
@gmail.co
m

12/2/2020 21:41:05

Sim

Sim

Porque nos
Sim
dias atuais
enfrentamos
uma clientela
com perfis
variados e
precisamos
saber lidar
com eles.
É uma
Sim
ferramenta que
trata o
sentimento
mais profundo,
trazendo
significado
sócio-afetivo
ao
desenvolvimen
to cognitivo
desde o
letramento as
demais
disciplinas.
Me trouxe
Sim
uma reflexão
sobre as
mais ocultas
situações que
ocorrem dia a
dia com
nossas
crianças e
adolescentes
que muitas
vezes são
podados e
tolidos em
seus dons e
talentos, de
tal forma a
chegarem a
um suicídio
ou mesmo
problemas
psíquicos por
se anularem
calando a
palavra voz
que carrega
sentimentos.

Porque
Sim
facilitará
minha prática
pedagógica.

Ao contemplar Sim
os objetivos
deste, o
programa vai
além inovando
bases outrora
esquecidas,
substituídas
por atividades
rasas que não
contemplam o
EU como ser
integral.

Porque
Sim
abrangeu
todos os
aspectos da
aprendizagem
.

Resgatou Sim
valores de
maneira
leve e
lúdica,
ampliando o
olhar
estratégico.

Porque
Sim
trouxe
temas que
vem de
encontro
com nossa
realidade.

Norteiam o Sim
caminho
direcionand
oe
desengessa
ndo aqueles
que
esqueceram
tais valores.

Para nos
Sim
orientar em
situações
diversas do
nosso dia a
dia.

Neste
pequeno
período em
que pude
trabalhar o
socioemocio
nal junto a
equipe
escolar e as
famílias,
vivenciei de
fato o quanto
a
comunidade
escolar está
carente
desse
resgate.

Para
adquirirmos
conheciment
oe
melhorarmos
cada dia.
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sol.otavian Solange
o@hotmail Otaviano
.com
Monte
Almondes

luziane.tali Luziane
eri@hotma Cristina
il.com
Ignacio
Talieri

karlatavian Carla
@hotmail. bernardo
com
tavian

12/2/2020 22:30:50

12/2/2020 23:18:13

12/2/2020 23:30:19

Escola
municipal
tiradentes

Cmei
Professor
João Vaz
Amaral

Cmei
Professor
João Vaz
Amaral

Sim

Professora

Sim

Coordenador Sim

Diretora

Enriquece o
elo entre
escola e
familia

Sim

Sim pois em
Sim
tempo de
pandemia a
emoção conta
muito para a
aprendizagem

Vem de
Sim
encontro para
fortalecer laços
emocionais,
familiares,
sociais e
resgatar
valores muito
importantes.

Quando
Sim
ingerimos a
emoção nos
conteúdos.
Eles ficam
muito mais
prazerosos.

Para que
Sim
consiga
alcançar
meus
objetivos com
mais
facilidade

Eu acredito Sim
que trabalhar
valores
pessoais,
emocionais,
colaboram
muito na
melhoria e
resgate do eu
e do outro
para uma
sociedade
mais
humanizada.

Contempla a
linguagem
escrita e
leitura nos
conteúdos
bncc

Sim

Nos
Sim
proporcionou
ganhos nas
relações
sociais e
emocionais,
refletir
valores,
potencializar
as relações
consigo
mesmo e com
o outro. Nos
levando a um
aprendizado
ativo e
instigante,
desenvolvend
o as
competências
emocionais
com
propostas de
ações
positivas e
efetivas.
Diante de tudo Sim
que aprendi
percebi a
importância
da nova
BNCC para o
ensino

O trabalho Sim
escolar fica
mais
prazeroso
quando
inserimos
emoção
nos
gêneros
textuais.

Conseguiu Sim
me conduzir
no caminho
para melhor
desenvolver
meu
trabalho
para
alcança
meus
objetivos

Porque me Sim
levou a
repensar e
exercitar
sentimentos
e ações que
considero
positivas e
valorosas

Ele nos
Sim
proporciona
vivenciamos
as emoções
nas diversas
disciplinas.

Todos os
Sim
temas foram
esclarecedo
res para
vencer os
desafios

Nos ajuda a Sim
compartilhar
emoções,
exercitar o
coletivo,
partilhar, ser
empático,
valorizar
ações do
bem e
respeitar o
outro.

Enriquece a
nossa
didática e
prática
pedagógica.

Para que eu
melhore
como
profissional

Porque foi
enriquecedor
para mudar e
melhorar o
meu interior
e colaborar
para que
nossas
crianças e
familiares
tbm se
inspirem em
serem
melhores
pessoas a
cada dia.
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dionila342 Dionila de
6@gmail.c Carvalho
om

fer_pereira Fernanda
Cmei
100@hotm Pereira Alves Professor
ail.com
da Costa
Vicente de
Conti

nicestosgo Leonilce dos Escola
nzaga@g Santos Silva Municipal
mail.com
Tiradentes

zuleide.frei Zuleide
res@hotm Gonçalves
ail.com
Freires
Pinheiro

12/3/2020 9:02:54

12/3/2020 12:07:20

12/3/2020 13:41:47

12/3/2020 16:07:52

Professora

Professora

Professora

Professora

Escola
Professora
Aníbal Khury
Neto

Cmei
Professor
João Vaz
Amaral

suely_alpe Maria Suely Escola
reira@hot Barbosa
Municipal
mail.com Pereira
Maestro
Honório
Maestrelli

12/3/2020 8:51:42

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Porque
melhora os
resultados
acadêmicos.

Sim

Porque
Sim
precisamos de
apoio,
principalmente,
durante essa
pandemia.

Porque
trabalha o
nosso
emocional

Porque é
Sim
através deste
recurso que
teremos
condições de
ativar nossos
educandos
verdadeiramen
te inseridos em
uma
comunidade.
Porque ela
Sim
deve fazer
parte dos
currículos de
todas as
escolas de
ensino
brasileiro.

Eu quero
Sim
incorporar a
minha rotina
porque
precisamos
estar bem
tanto
fisicamente
quanto
psicologicam
ente.
Porque ajuda Sim
no
desenvolvime
nto do auto
controle
melhorando
assim as
relações.

Pretendo
Sim
incorporar a
educação
socieomocion
al em minha
prática, pois
associadas
aos
conteúdos o
processo
ensino
aprendizage
m será mais
pleno.

Porque a
Sim
educação
sociemociona
l, cada vez
mais, faz
parte da
realidade das
escolas.

Porque
Sim
acredito ser
necessário
cuidar dos
nossos
alunos não
somente o
aprender mas
sim o seu
emocional.
Sim

Porque é um Sim
programa de
educação das
habilidades
emocionais.

Proque
Sim
trabalhou
temas
condizentes
com a
realidade pela
qual estamos
vivendo.

Porque
Sim
trabalhou
temas
condizentes
com a nossa
realidade.
Durante esse
período de
pandemia o
nosso
emocional
ficou muito
abalado.

Porque ela
abrange as 5
competência
da bncc.

Porque nesse Sim
período de
isolamento as
crianças
estavam mais
sozinhas. Não
tinham a
relação com
os colegas de
classe

Porque nós Sim
ensinam
sobre
respeito,
empatia,
cooperação
, etc.

Porque
Sim
ajudou
bastante
nos dando
animo e
forças para
continuar.

Porque
Sim
melhorei
bastante. O
meu
emocional
deu uma
equilibrada.

Porque
Sim
melhorou o
direcioname
nto para
uma
educação
sociemocio
nal com as
crianças e o
professor.

Permitiu
Sim
trabalhar
com meus
alunos pais

Porque
Sim
trabalha o
emocional e
durante
esse
periodo de
transcrição
ficamos
doentes
emocionalm
ente.
Porque nós Sim
ajudam a
desenvolver
algumas
emoções.

Porque a
Sim
adequação
das
necessidade
s sociais
tornam _se
algo muito
importante
dentro da
sala de
aula.
sim, porque Sim
ajudou tanto
os pais, as
crianças e
os
professores

Como já
Sim
disse, fez
com que
pais,
educadores
pudessem
ter contato

Porque é um
programa
que vem de
encontro às
nossas
necessidade
s.

Porque
quero estar
preparada
emocionalme
nte para
trabalhar
com os meus
alunos.

Porque
quero dar
continuidade
aos
trabalhos
desse ano

Porque a
educação
sociemocion
al favorece
os alunos, e
a escola e
também a
sociedade
como um
todo.

Desde que
haja material
para todos:
professores
e alunos,
esse ano
tivemos que
imprimir
matérias
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ilspereira2 Ilda da Silva Cmei
85@gmail. Pereira
Professor
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Vicente de
Conti

roseRose
asm@bol. Aparecida
com.br
dos Santos
Macedo

12/4/2020 14:10:52

12/4/2020 21:25:42

Escola
Municipal
Tiradentes

adrilotti@o Adriana
SME
utlook.com Cristina Lotti
de Lima
Martins
Ramos

12/3/2020 16:08:12

Professora

Professora

Sim

Sim

Assessoria Sim
Pedagógica

Sim

Porque o
Sim
desenvolvimen
to
sociemocional
sempre será
importante
para as
crianças
viverem
melhor em
grupo e
consigo
mesmas,
independente
mente da
época em que
vivemos.

Sim pois é
necessário
trabalhar o
emocional.

Cada vez mais Sim
a educação
socioemociona
l é necessária
como requisito
nos dias de
hoje nas
escolas.
Valores que
deverão ser
ensinados,
praticados e
estimulados,
desenvolvendo
a capacidade
de
compreender
suas relações
interpessoais e
social para
fazer uma
melhor
educação em
todos os
sentidos.

Porque o
Sim
desenvolvime
nto
sociemociona
l é tão
importante
quanto as
outras áreas
da educação
para o
desenvolvime
nto das
crianças, no
ambiente
escolar e
também fora
dele.

Para
Sim
trabalhar os
sentimentos.

Pretendo
Sim
continuar
com a
parceria com
o Programa
nuvem9brasil
. Além do
programa há
diversas
formas de se
trabalhar com
a educação
socioemocion
al, pode ser
feita através
de atividades
lúdicas, rodas
de
conversas,
debates e,
principalment
e, muita
experimentaç
ão.

Porque
Sim
atendeu os
requisitos que
ela propõe.

Ele propôs
Sim
temas
inclusos nela.

Pude
Sim
perceber com
o uso dos
materiais
disponibilizad
os ao municio
que as
abordagens
pedagógicas
abordadas
estão
alinhadas as
competências
gerais
elencadas da
BNCC.

Deu ideias Sim
e
possibilidad
es de
trabalho
Porque
Sim
pude
perceber
através do
retorno que
a família
nos deu,
um avanço
das
crianças
nesse
sentido.

Porque
Sim
ensina os
principais
valores
humanos
para a
construção
eo
fortalecimen
to do
caráter.

Sim

Para que as Sim
crianças
pratiquem
mais a
empatia e
se conheça
melhor.

Trabalho
todo
contexto
escolar.

São temas Sim
que
ensinam os
valores
humanos
essenciais.
Com uma
grande
variedade
de
atividades
que podem
ser
incorporada
s em todo o
currículo
escolar.

Para adquirir
mais
conheciment
os e
aprimorar
minha
prática em
sala de aula.

continuidade
ao trabalho
iniciado.

Para
continuar o
trabalho que
iniciamos
abordando
as
competência
s
socioemocio
nais e deu
muito certo,
enriquecend
oa
sequência
didática e
planos de
aula
elaborados
pelo
professor,
tornando
possível
aprender,
praticar e
ensinar
valores
humanos
essenciais.
Para dar
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

CERTIFICAÇÃO CURSO ONLINE
EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

CERTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

PROFESSORES INSCRITOS
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

BELA VISTA DO PARAISO /PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Adenilze Bueno Lara
2 Adriana Cláudia de Souza Modesto
3 Alessandra Lima Vieira
4 Aline da Silva Pedro Freitas
5 Ana Maria Maceira Mauricio
6 Analice Chaves Salustiano Belomi
7 Angela Mary Faustino
8 Barbara Reis
9 Brenda Caroline Quintino de Freitas
10 Brenda Francisco Silva
11 Camila Bavia Ferrucio
12 Claudia Carina Ribeiro de Jesus
13 Cláudia Patrícia Ribeiro Magnani
14 Cleide Martins
15 Cleódice Nicolino
16 Cleusa Vieira de Souza
17 Crislaine Aline dos Santos
18 Cristina Aparecida Tramontina Andrade
19 Cristina da Silva Quirino Martins
20 Dalva Maria Villela Rosa
21 Denise Aparecida de Souza Silva
22 Edilaine Cristina Fernandes Munhoz
23 Edna Fadelli da Silva
24 Elaine da Silva
25 Eliana Maria Sanches Zaramello Fernandes
26 Eliane Amaral
27 Eliane Aparecida Rizzo
28 Eliane Covre Fabrim Jovedi
29 Eliete Gomes da Silva Villela
30 Elisangela Francisca da Silva
31 Eliza de Souza Modesto
32 Ellen Martins Miguel Silva
33 Estela Domingos da Silva
34 Ester Gonçalves da Silva
35 Fernanda Bonini Sestari
36 Fernanda Palú Silva
37 Fernando Henrique da Silva
38 Genilce Aparecida Sotana Pereira
39 Gislaine Pires Ferreira
40 Ioná Karina da Silva Pires
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Ivangela Aparecida Santana
Jacirene Nunes Cavalcante Santos
Janice Gomes
Jéssica Aparecida dos Santos
Jéssica Sabrina Serrano Bafa
Juliana Cristina Cuencas Costa
Juliana Otto da Silveira
Juliano Dias de Souza
Karina Rafaela Garcia
Leonardo da Silva Borges
Lorena Raquel da Silva Pontes
Luciana Covre Fabrim Dutra
Lucinéia de Fatima Tramontina Pissoloto
Luzia Cadan
Luzia Cristina de Oliveira Agostineti
Mara Rosili Palu da Silva
Márcia Ferreira da Silva Damasceno
Maria Arlete da Silva
Maria Cláudia Dalcin
Maria Cristina Oliveira dos Santos
Maria de Fátima Francolino
Maria Eduarda da Silva Barufo
Maria Fernanda Maceira Mauricio
Maria Teresa Gonzaga de Moraes
Marice Aparecida Bernades da Silva
Marlene Wiegmann Ronque
Merie Helen Roela Valone Santini
Naiara Franciele Bugatti
Neusa Maria de Oliveira
Nivaldo Rodrigues Nogueira Filho
Orlani Cristina Mazaro Buzalaf
Paula Aroni
Poliana Tozzatti
Regina Célia Furlan
Renata Maria da Silva Kaguiama
Rosemaire Aparecida do Rio
Sandra Martins Verteiro
Shirley Bauermann da Costa
Silvia dos Santos Moreira Pereira
Silvia Helena Todero Galles
Silvia Siqueira Ruis
Solayne Thaina de Souza Costenato
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Tainara Monielle dos Santos
Tais Janaina Salomão da Silva
Tatiana Beluci Meira
Tatiane da Silva Furlan
Tayla Santos de Souza
Tayla Santos de Souza
Telma Pazeto da Silva Reis
Telma Regina Pilege Senedesi
Thaila Luiza Batista Klich
Thiago Henrique da Rocha Lopes
Valdenice Cuencas Miranda
Vanesa Carnaúba Viana Assumpção
Vanessa Barbosa Belotti
Vania Pelegrino Chaves
Vanielli Aparecida Barbosa
Vera Lucia Molan Percinato
Vera Lucia Rigoni dos Reis
Veridiana Carnaúba

CAFEARA/PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Alessandra Turozzi Dos Santos
2 Aline Ferreira Dutra
3 Ana Paula Costa
4 Andréa De Aquino Turozi Constantino
5 Ariana Brito De Jesus Turozi
6 Cleber De Marchi Fabrini
7 Edina Aparecida Dos Reis
8 Edith Garcia Boralli
9 Edna Volpato Salviano
10 Elaine Aparecida Tonon
11 Eliane Ferrara Bughi
12 Eliane Reggiani Fabrin Dos Santos
13 Éllen Nunes Domingos
14 Elvanda Fernandes Costa Soares
15 Fabiana Fernandes Dos Santos
16 Fabiana Ferreira Pinto Truculo
17 Gilmara Milani Lazaretti
18 Gracielli Constantino
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Ivonete De Albuquerque Guastala
Juliene Garbosa Marques
Leila Cristina Cerilo Dias
Ligia Cristina Turozi Tomadon
Marcela Maria Dos Santos Turozi
Maria Cristina De Melo
Maria José De Vasconcelos Alecrin
Mariângela Rizzatti Ávila
Mônica Servelin De Paula
Patricia Marcelino Da Silva
Paula Andréa Turozi Lazaretti
Regiane De Fatima Carvalho Lazaretti
Rosângela Aparecida Dos Reis Botti
Rosemi Ferreira Vieira
Rosy Cleire Martins Nunes
Sheila Fernandes Fabrini
Silvia Mara Dos Santos Lima
Silvia Maria Lazaretti
Sonia De Lourdes Vasconcelos
Tamirys Mayara Do Amaral Zanini
Vanessa Aparecida De Oliveira
Vanessa Paula Franscisco
Vivian Izabela Julião

CENTENÁRIO DO SUL/PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Adriano Morais Santos
2 Ana Cristina Leite Pavani
3 Ana Maria Lopes Martins
4 Ana Paula Castelucci Savio
5 Ana Paula P. De O. Moretti
6 Andréa Maria Pereira Dos Santos
7 Anézia Da Silva Rodrigues
8 Aparecida Inêz Ramos da Silva
9 Ayla Lemes Queiroz
10 Camila Cordeiro Boquio
11 Carmelita Ferreira Dos Santos
12 Carmem Maria Burcci Cogo
13 Cristiane Goulart Mendes
14 Daianna Vicente Ferreira
15 Dalva Dos Reis De Mello
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Denise Monteiro Da Silva
Dirce Ricardo Ramos
Ednalva Maria Da Conceição
Elaine Aparecida Scalone
Eli Vieira Da Silva
Eliane Alicrim Da Silva
Eliane Aparecida Ferrari Xavier
Eliane Dos Santos Gomes
Eliane Rosa Santino Da Silva
Elisangela Adriana Teixeira Romão
Elisangela Fernandes G. Silveira
Elvira Costa Martins
Érica Gomes De Almeida Silva
Eunice De Freitas
Eurides Da Silva Pinto
Eva Claudino Da Silva
Fabiana Alves Da Costa Cordeiro
Fernanda Da Silva Queiroz Giovanineti
Gisele Cristine Ignotti da Silva
Gislaine Cristina Da Silva
Ilza Xavier dos Santos
Irma Cordeiro Xavier Oliveira
Isabel Cristina Gamero
Janice Verderio Martins
Jéssica Hévelin Carvalho
Jucimar Antero Quintino Ribeiro
Juliana De Andrade Pereira Dos Santos
Juliana Silva Dos Santos
Karine Aparecida De Paula Vieira
Kelly Cristina Da Silva Godoi
Kely Dos Santos
Laizi Tatieli Trucolo
Laudiceia Garcia Piovezan
Layra Cristina Elias Alves
Leandro Junior
Leila Aparecida Alves Macedo Rodrigues
Leila Aquatti Antivere
Leila De Queiroz Antiveri
Leonilda Ramos
Letícia Albuquerque Guastala
Liliane Lucy Dal Bem Alves
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Lucia Augusta De O. Souza
Luciana De Carvalho Da Silva
Luciana Gonçalves Mantoan
Luzia Palhares Leite
Mágila Ap. De Oliveira De Lima
Marcia Ap. Bedin Vitorino
Marcia Cristina F. De Lima
Margarida Dantas Da Silva
Maria Ap. Da Cunha Silva
Maria Aparecida Benedito da Silva
Maria Aparecida Dos Santos Vertuan
Maria Cristina Teodora Da Silva
Maria De Fatima Da Silva
Maria De Fátima Souza
Maria Emília Dos Santos Sávio
Maria Helena Maniçoba
Maria Isabel Matos De Oliveira
Maria Izabel Vieira Da Silva
Maria Nair Bedin Manganaro
Maria Sandra da Silva Oliveira
Maria Verônica De Carvalho Silva
Marta Helena Santos Cruz
Marta Moraes Costa Delani
Natali Mezavila Lisboa
Natália Goulart Mendes
Neusa Gomes Alexandre
Nilza Vieira Da Silva
Noemia Dos Stos Oliveira Congio
Patrícia Muniz Silva
Polyanna Ferreira Santos De Jesus
Rejani Aparecida Godoi
Rosana Alen Figueiredo
Rosimeire Aparecida De Melo Biasi
Rosimeire Aparecida Reis de Castro
Rosirene Cristina Silva de Araujo
Sandra Glória De Sena Macarri
Sandra Regina da Silva
Sandra Regina Sylagyi
Sidineia Aparecida De Jesus
Sonia Maria Meca Vital
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RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Stella Maris da Silva
Suely Braulino Costa
Thainara Bianca Ferreira Bernardes
Vanessa De Cássia Ercolin
Vaulene Francisco da Silva
Vera Ignotti dos Santos
Vera Lúcia Dos Santos Angelo
Verônica Cezar Costa
Viviani Zago Kawassaki
Yasmim Raíza De Souza

FLORESTÓPOLIS/PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Adeli Siqueira Dias
2 Alyne Gonçalves Oliveira Ribeiro
3 Ana Rosa dos Santos Martins
4 Anaide Gomes Cordeiro
5 Aparecida Fatima dos Santos Dias
6 Célia Dalva Ribeiro de Souza Batista
7 Célia Oliveira Bento Silva
8 Deicy Ferreira
9 Edilene Aparecida Barbosa
10 Edna Castro Pereira Oliveira
11 Eliana Gomes Furini
12 Eliana Vianna de Rezende
13 Elizangela Aparecida de Souza
14 Ellen Albino Monthay
15 Élliny Christina Silva Barbosa
16 Eloise Amanda Dugolin
17 Eneide Martins Dutra Santos
18 Ester Vieira da Silva Velderio
19 Eudes Aparecida dos Santos Bergamasco
20 Evani de Souza Foagaça
21 Fabiana Furini Simeão
22 Fatima Aparecida Angelo Del Rio
23 Fernanda Gabriele
24 Gisele Alves Ravagnani
25 Iracema de Carvalho Souza
26 Isabela Cristina dos Reis
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Ivanete Venancio da Silva Santos
Ivone Ferreira Pinto dos Santos
Jocileide de Sales
Jucelia Jorge
Jucelia Santos Ribeiro
Jucenara Aparecida Martins
Kayte Katielle Sena dos Santos
Kely dos Santos
Lidia Cristina Fondatto de Oliveira
Lilia Lopes da Silva
Liliane Gomes Furini
Luciana dos Santos Oliveira Tenan
Luciana Sena Favero
Luciene Teixeira de Rezende
Magdarlene Rodrigues Bocato
Maria Aparecida Medeiros de Mendonça
Maria Célia Santana dos Santos
Maria de Lourdes Lima Tená
Maria Encarnação Martins da Silva Nunes
Maria Helena Zacantte Gonçalves
Marinalva Bezerra de Lima
Marly Aparecida Goulat
Nilva Aparecida Sanches Zocante
Noemia Aparecida dos Santos Cassiano
Patricia Zanetti Móia Soares
Regilândia da Rocha Petile
Renata de Lima Tená de Castro
Roberta dos Santos Daleffi
Rosangela Erica Goulart Santos Luz
Rosangela Pires de Oliveira
Roseli da Silva Domingos Pereira
Roseli Paulina de Oliveira
Roseneide José Junqueira
Roseneide Maria Paulino Bianchini
Rosimar Soares
Rosimary do Nascimento Santos
Rosimeire Soares
Rosimeire Teixeira da Silva
Sandra Regina Ferreira Tanassoff
Shirlei Tomacini Dirings
Silvana Barreto de Alencar
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Silvia Santana Ribeiro
Solange Silva Liduino
Sonia Aparecida do Prado Boni
Sonia Maria Machado
Sueli Aparecida Abel da Silva
Sueli Machado
Thais Marques Sposito
Valdirene Cardoso Claro
Vanessa De Paulo Dias
Vera de Souza Valencio Moreira
Zileide Maria Baltazar Medeiros

GUARACI/PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Adriana Israel
2 Adriana Neris dos Santos.
3 Alice de Almeida Silva
4 Amanda Martins Miguel.
5 Ana Cláudia Cordeiro
6 Ana Lucia Toloi
7 Angela Aparecida Tolentino de Souza
8 Aparecida Conceição do Nascimento
9 Cleide Aparecida dos Santos
10 Dulcinete Maria de Oliveira.
11 Ednalva Silva de Araujo Martins
12 ELIANE ANGELO DIAS PADOVAN
13 Elisabeth Chaves Klann
14 ELIZABETHE GOMES CORREA AMADEU.
15 Fabiana Aparecida dos Santos Cubas
16 FRANCIELI COLOMBARI
17 Francisca Maria Torres Silva.
18 Indiamara Duarte Preto Shimada
19 Inês Pontes Silverio
20 Isabella Garcia de Camargo.
21 Jaci Dias Rodrigues
22 Jackelyne Souza Oliveira Rocha
23 JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA A.
24 Jislaine Aparecida Zambianco de Oliveira
25 Jocilene Luis da Silva Pina.
26 Joziane Gomes Cavalheri da Silva
27 Juliana de Cássia Toloi
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Juliana de Jesus Correa
Liana Paula Rodrigues da Mata de Sá
Lucinéia dos Santos
MARA CRISTINA LALLI ALEXANDRE
Marcela Rodrigues Munhoz Rodrigues.
Marcia Castanheira de Souza
Maria Aparecida Dias de Moraes
Maria Lucinéia Souza Vieira.
Maristela de Souza
Monica Aparecida da Silva
Neuci de Giuli Campanarutti.
Noilce Daniela Meira dos Santos
Quitéria Cristina Sales Bernardino
RITA DE CASSIA TOLOY.
Robes José dos Santos
Rosilda Maria Dias Busignani.
Rosimeri Aparecida Rossete.
Rozineide Rossete.
Sandra Mara de Sousa
Selma Filete Dezoti.
Silvia de Oliveira Munhos Padovan
Simone de Oliveira Freitas Martins
Simone de Oliveira Freitas Martins
Sintia Maria Colombar da Silva
Sueli Aparecida Corrêa do Rosário
Thayene Fileti Dezoti

LUPIONÓPOLIS/PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Karina da Silva Caroba
2 Conceição Aparecida Francisco de Araújo
3 Lucinéia Pereira da Silva Almeida
4 Marcia Mariano

290

RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE ENCERRAMENTO
DO TERMO DE FOMENTO 001/2018

PORECATU/PR
CADASTRADOS CURSO ONLINE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL - N9BR
1 Adriana Cristina Lotti Lima Ramos Martins
2 Alexsandra Gomes Pinheiro dos Reis
3 Alice Vicentin Dos Santos
4 Aline Ferreira da Silva
5 Ana Maria Tavares da Câmara Vieira
6 Ana Maria Viegas de Jesus
7 Ana Paula Gomes Gonçalves
8 Ana Peixoto Santos
9 Andréia Aparecida Alves de Quadro Monteiro Farias
10 Andreia Sega
11 Angela Jacinto da Silva Fukushigue
12 Aparecida Cordeiro De Jesus
13 Aparecida Regina Garcia
14 Barbara Antonio de Morais
15 Bianca Beatriz Murro Souza Fernandes
16 Bruna Aparecida do Amaral Costa
17 Camila Fernanda da Silva
18 Camila Rocha dos Santos Grequi Pereira
19 Carla Bernardo Tavian
20 Caroline Barbosa Gonçalves
21 Celia Regina De Souza Silva
22 Célia Regina Sardinha Soncin
23 Celina Ribeiro Sifolelli
24 Claudia dos Santos Azevedo
25 Cristiane dos Santos Silva Inácio
26 Cristiane Rodrigues da Silva
27 Dalila Penteado de Oliveira
28 Daniela Carneiro de Souza Franco
29 Daniela Valentim Caetano Bezerra
30 Daniely Renata Rodrigues
31 Denise Ferreira da Silva
32 Dionila de Carvalho
33 Edna Aparecida Trajano Caetano Alves
34 Elaide Gregório Pereira
35 Eliana Mignaca Zanon
36 Ellen Regina Pelissari
37 Elmira Alcantara Dias Albuquerque
38 Evelyn Lemos da Silva
39 Fabiane Cristine de Carvalho
40 Fernanda Pereira Alves da Costa
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Francielle Cristina Furlaneto Gomes dos Santos
Francielle Tavian Gobetti França
Gabriela Santana Ribeiro de Orlando
Gilma Maria dos Santos Barros
Giovanna Oliveira Silva
Gracieli Ramos Martins Bernardo
Ilda da Silva Pereira
Iracy Otaviano Monte
Isabel Cristina da Silva
Isadora barros domingos godoi
Ivanilde dos Reis Carvalho
Ivete Ferreira Da Silva
Ivone Fabiano
Ivonete Bezerra da Silva Santos
Jhessica Pollyana Paranhos da Silva M. Lopes
Joyci Rodrigues Pereira
Kelly Aparecida Teixeira Sega
Laize Gabriela Azevedo da Silva
Leonilce Dos Santos Silva
Ligia Mara De Almeida Pereira Santos Rossatto
Lúcia Pereira Gomes
Luciana Souza da Costa
Luciene De Moraes Bueno
Luziane Cristina Ignácio Talieri
Marcelei Ferreira Lima Gonçalves
Márcia Aparecida Francisquete Dias
Marcilene Paranhos da Silva Mendes
Maria Edna da Costa
Mária Rutzatz Da Silva Spin
Maria Apª Medeiros Pedrozo
Maria Aparecida Barbosa de Oliveira
Maria Aparecida Barros de Oliveira
Maria Aparecida Borba Fortes
Maria Aparecida dos Santos da Silva Santos
Maria Aparecida Macedo Andrade
Maria Celia Santana Dos Santos
Maria Cristina de Lima Frassatte
Maria De Lourdes Da Silva Dale Vedove
Maria Gelcy Ferreira Mendes Santos
Maria Lucia Fontanez Vergilio
Maria Madalena Vizentin Lima
Maria Marta de Oliveira Santos
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Maria Rosa Otaviano
Maria Suely Barbosa Pereira
Maria Vitória de Oliveira Costa
Mariana dos Santos
Marinalva da Silva Ramos
Marisa Cristina de Souza Cunha
Marli Novais dos Santos
Mauriceia Antonia Mascaro Rodrigues
Meire Héllen Faria
Meire Joselia de Souza Dugolin
Milene Loredana Venâncio dos Santos
Nalva de Oliveira Rocha Lourente
Nataly Luciane de Oliveira
Natieli Alves de Oliveira
Neiva Ferreira Da Silva
Noeli Lopes
Patricia Santos Petruskas Gozzi
Raquel Adriana de Lima Moura
Raquel Garcia Pontes
Renata Pereira Alves
Rosane Aparecida Da Silva
Rose Apª Dos Santos Macedo
Rosemar Trentino Viegas de Jesus
Rosemary de Brito Lopes
Rosemeire Salis
Rosenilda da Silva
Rosileida Arcanjo Silva
Rozangela Batista da Silva Mattos
Sandra Balbino Machado
Sandra Cristina Dos Santos Silva
Selma Inácio de Lima Oliveira
Silene Rejane Maria De Souza
Silvana Aparecida Fávero Furlaneto
Silvana Ferreira Vergílio Saraiva
Silvana Pacheco Pereira
Silvia Luciana Da Silva
Sinara Andreia Martins
Solange Otaviano Monte Almondes
Sueli Cavalcanti Silva
Tânia Regina Brussulo Santos
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Tatiane da Silva Pereira Nardotto
Vadinei de Alcantara Dias
Vaine Cristina Rufato Das Merces
Valdirene da Silva Tavares
Vanilde Maria
Vanilde Mignaca Brasil de Oliveira
Vilma Ismeralda Silva Guimarães
Vilmara Silva dos Anjos
Zenilda de Souza Godoy
Zuleide Gonçaves Freires Pinheiro

