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Atividades Socioemocionais?

O Socioemocional e
a Crescer PHD
"Educação socioemocional é o
meio pelo qual os alunos
aprendem, dentro do
ambiente escolar, a gerirem
bem suas emoções. Por meio
de práticas específicas,
desenvolvemos habilidades
que vão permitir que eles
tenham mais qualidade de
vida, mais preparo para os
desafios na carreira e na vida
pessoal, além de melhor
capacidade em conviver bem
com os outros. Nessa
perspectiva, os alunos
aprendem a lidar com as
adversidades e a compreender
que, nem sempre, as coisas
acontecem da forma como
querem. São preparados dia a
dia a lidar com o medo, a
tristeza, a insegurança, o
amor, a alegria e outros
sentimentos. Desse modo, no
trabalho desenvolvido na
Crescer PHD, a educação

emocional permite que
alunos ganhem mais preparo
para a liderança e para
oratória. Além disso, eles
passam a ser mais
disciplinados devido à
segurança e à confiança, e
isso, por si, eleva também
todos os outros resultados da
escola. Ademais, a
inteligência emocional
contribui para que os
discentes tenham mais foco e
vivam relacionamentos
saudáveis em todos os
ambientes. As habilidades
socioemocionais trabalham
com valores que irão refletir
no caráter de nossos alunos,
saindo da ideia de que a
escola deve apenas se
preocupar com conteúdos. O
ensino vai além."

"Essencialmente fundamental
é o trabalho com as
habilidades socioemocionais
na escola, pois, além do
desenvolvimento cognitivo dos
estudantes, através das
competências da BNCC (Base
Nacional Comum Curricular),
estão inclusas as
competências
socioemocionais ,
consideradas essenciais para
o convívio em sociedade. A
escola é o ambiente ideal para
proporcionar aos estudantes
momentos de reflexão,
entendimento de si e manejo
das emoções. Além do
desenvolvimento de
habilidades importantes, como
a empatia, a comunicação,

a resiliência e a coragem, que
são as chaves essenciais para
o sucesso no mercado
profissional e na sociedade,
os nossos jovens precisam
assumir cada vez mais a
responsabilidade de
continuar aprendendo e
elaborando ações sobre os
planos para o futuro e sobre o
seu papel no mundo,
contribuindo para a formação
de um indivíduo que é
protagonista da sua própria
história."
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- Elenice, orientadora do
Ensino Infantil

- Soraya, coordenadora do
Ensino Médio

Soraya, Elenice e Alba

"A educação no século XXI trouxe
algumas mudanças, dentre elas, a
necessidade de educar de maneira
holística. Somos seres completos:
dotados de conhecimentos, mas
também de emoções. E o trabalho
focado nas competências
socioemocionais nos possibilitará
trabalhar a empatia, a proatividade, o
relacionamento respeitoso e a
comunicação assertiva, desenvolvendo
práticas relacionadas à educação
emocional. Nesse aspecto, o papel da
escola é desenvolver competências que
proporcionem aos alunos ter controle
emocional das suas vidas e saber lidar
bem com os seus próprios sentimentos,
situações que certamente os ajudará a
se tornarem profissionais de sucesso."
-Alba, coordenadora do Fundamental

Hora Social

Hora Social
Solucionando a timidez e explorando os talentos

Apresentação 1° ano

A Hora Social é uma atividade interna, com o intuito de desenvolver
diversas habilidades e capacidades, dentre elas, sociais, afetivas,
emocionais e motoras. É nessa oportunidade que os alunos
aprendem a ter um olhar diferenciado com o próximo, desenvolvem
a coordenação motora, trabalham a percepção espacial, conseguem
perder a timidez e ainda se expressam com mais clareza.

Saber lidar com o outro e consigo mesmo é essencial para que
se tornem adultos capazes de resolver conflitos e de aprender a
olhar o próximo com empatia
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EXTRA!
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Potinho da calma
O Pote da Calma surgiu como
um recurso concreto e
portátil, que tem como
objetivo distrair e tranquilizar
a criança em momentos de
estresse, por meio de água e
purpurina colorida dentro de
um recipiente. O uso do
objeto ficou mais conhecido
quando foi aplicado na
escolinha do príncipe George,
da Inglaterra, filho do
príncipe William. O pote da
calma é uma atividade que
traz o foco para o momento
presente. Enquanto a criança
observa o movimento da
purpurina no pote, ela
consegue manter a atenção,
à medida em que organiza e a
centraliza o sistema nervoso.
Nesse processo, os
batimentos cardíacos
desaceleram e a criança
consegue controlar a
respiração.

Assim, após se acalmar, ela
conseguirá explicar os
motivos da chateação ou
frustração de forma mais
clara e com as ideias mais
organizadas, expressandose melhor, sendo capaz de
manter um diálogo eficaz
com o adulto. Na aula
Maker, em que trabalhamos
também o socioemocional,
desenvolvemos o Pote da
Calma com os alunos do 2º
ano. O objetivo principal é
trabalhar bons sentimentos,
como amizade, amor,
alegria, e também promover
uma cultura de paz entre as
crianças da turma.
A atividade foi um sucesso!
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CARINHA DAS EMOÇÕES

3° ano na dinâmica de socialização

SOCIALIZAÇÃO
TROCA DE BILHETES
A socialização na escola tem um importante papel na formação
individual do aluno, tendo em vista que o ambiente escolar é um
cenário vivo de interações de trocas explícitas de ideias, valores e
interesses diferentes. E um deles é o recreio, em que as crianças
desenvolvem suas habilidades sociais e emocionais, bem como o
senso de coletividade e empatia. Uma outra forma de socialização
usada na Crescer PHD é a troca de bilhetes. Nas turmas de 3º ano,
fizemos essa dinâmica entre nossos alunos e, durante o processo,
trabalhamos o respeito aos limites dos outros. Mais do que isso:
entendemos que temos os nossos próprios limites e que devemos
garantir que eles sejam respeitados, por meio das críticas e do
acolhimento.

Trabalhar sentimentos na
Educação Infantil significa levar
as crianças por um caminho de
autoconhecimento, para que
possam perceber e verbalizar a
maneira como se sentem.
Nesse aspecto, desenvolvemos
no Maternal a Carinha das
Emoções, momento em que os
alunos identificaram seus
sentimentos e compreenderam
o que eles representam no
nosso cotidiano. Ao se
conhecerem mais, as crianças
se sentem valorizadas e passam
a pensar melhor em como agir
frente a cada situação,
procurando maneiras mais
equilibradas de lidar com ela. À
medida que conseguimos
identificar nossos sentimentos e
compreender o que eles
representam no nosso
cotidiano, desenvolvemos
empatia e compaixão. Além
disso, conseguimos encarar de
maneira mais positiva e
equilibrada as dificuldades que
a vida pode reservar para o
futuro.

Maternal
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EXTRA! Maternal
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EXTRA! 2° ano
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EXTRA! 3° ano
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Orientação de estudos

Mapa mental

Auxiliando o 6° ano nesta nova etapa:
o Fundamental II

Coordenadora Alba e o 6° ano

Retomamos essa semana o
nosso projeto “Lupa de Ouro”,
cujo objetivo é é o
desenvolvimento de uma
aprendizagem mais ampla,
estimulando a aquisição de
conhecimentos e habilidades
para a formação de atitudes e
valores. Com os alunos do 6º
ano,estamos realizando
encontros com o propósito de
orientar seus
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estudos.
"VAMOS COLOCAR EM
PRÁTICA!", um lema para
estabelecer objetivos e
alcançar metas de estudo
para 2022. Realizamos um
“mão na massa”, colocando
no papel as metas, e
organizamos a nossa
agenda de estudo semanal
que será desenvolvido
durante o ano.

Nossa aluna Maria Isabel Duarte,
do 6° ano, brilhou na técnica de
estudo chamada "Mapa Mental".
Um mapa mental é um tipo de
diagrama que ajuda a explicar
conceitos complicados de
maneira simples e objetiva. Essa
estrutura facilita a anotação em
sala de aula, melhora a retenção
da matéria estudada e ajuda na
geração de ideias. No projeto, a
aluna foi incentivada a estudar de
formas diferenciadas, ampliando a
sua capacidade de aprendizado.
Arrasou, Maria Isabel!

"-10 A VIDA NÃO É UM JOGO"

"-10 A VIDA NÃO É UM JOGO"

Dinâmica

Trabalhando com o 7° e 8° ano as relações em sala de
aula e conversando sobre bullying, conflitos e respeito

Coordenadora Alba e o 7° ano

Existem conflitos em sala de
aula? Como está a interação
entre os alunos? Problemas à
vista?
Para estabelecer um ambiente
de harmonia, de comunicação
saudável e de liberdade para
um livre aprendizado, serão
feitas dinâmicas, debates em
sala e a análise de uma série
chamada "-10 A VIDA NÃO É
UM JOGO”.

Toda proposta será redigida,
com a participação dos alunos
e as soluções para os possíveis
problemas serão elaboradas
em equipe de trabalho.
Criaremos regras comuns de
convivência com práticas de
engajamento para
construirmos um ambiente
agradável na sala de aula e nos
diversos espaços da escola.

Os alunos trocaram de lugar na
sala por alguns minutos para
pensar como é estar no lugar do
outro. Além disso, conversaram
abertamente sobre alguns
conflitos e tiveram a oportunidade
até de reconhecer os próprios
erros e pedir desculpas.
Reconhecer o outro e ter cuidado
com as palavras e com os atos é
um processo de
autoconhecimento, que tornará o
ambiente mais agradável e
gostoso para aprender e conviver.
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Projeto de vida

Projeto de Vida
Metas, caminhos e objetivos.

O projeto de vida vem agregar, ao novo ensino médio,
uma perspectiva de protagonismo. A partir disso,
nossos alunos têm a oportunidade de aprender a
definir prioridades e de saber lidar com frustrações e
adversidades que surgem ao longo da vida escolar.
Além disso, podem definir aspectos que trazem
qualidade de vida e, assim, percorrer a vida escolar
com maior leveza e segurança.
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Confira, na próxima página, os
depoimentos dos alunos

Depoimentos

Projeto de vida

Clara Mendonça, Beatriz Machado e Betina Santos

"Esse projeto tem sido uma experiência
incrível, um encontro semanal, no qual
descobrimos um pouquinho de nós
mesmos, trabalhamos nossos
sentimentos, autoestima, autocuidado e
autodeterminação, buscando sempre
metas para alcançar nossos sonhos e
objetivos. E o melhor de tudo, sentimos
que somos ouvidos e vistos de fato.
Estamos amando o projeto!"
- Betina Santos

" Em minha opinião, o
projeto de vida está
sendo algo fundamental
para o meu
conhecimento pessoal.
No decorrer das aulas,
passei a conhecer mais
dos meus sentimentos e
minhas vontades, e isso
está além de estar me
ajudando a trilhar meu
futuro."
- Clara Mendonça

Vitória Perovano, Gabriela de Almeida e Lara Vitória Silva

"As aulas de Projeto de Vida,
ministradas pela professora
Camila, estão sendo de
fundamental importância para
que eu reflita sobre minha
própria identidade. Mesmo que
às vezes essas reflexões se
tornem enigmáticas, sei que são
necessárias para que eu
aprimore meu
autoconhecimento e tome
melhores decisões."
- Lara Vitória Silva

"O projeto de vida na Crescer
visa trabalhar o socioemocional
dos alunos. Sabendo dessa
importância, as aulas são
voltadas para projetos de vida
em que os alunos podem
planejar e construir um futuro
no qual eles serão
protagonistas. Nas aulas, os
alunos têm liberdade de se
expressar e de trilhar caminhos
para chegarem ao seu objetivo.
Está sendo muito gratificante
ver a evolução deles a cada
semana."
- Camila Souza, professora e
coordenadora no Projeto de
Vida.

"É meu primeiro ano com aulas de projeto de vida e já vejo uma
diferença muito grande. Graças às aulas, consigo aliviar a minha
mente e pensar sobre meus sentimentos, possíveis ações e
profissões futuras. Mas as aulas não são só sobre projeções futuras,
também são sobre autoconhecimento e realização pessoal.
As dinâmicas nos ensinam muito, de uma forma descontraída,
mostrando como agir, decidir e pensar sobre determinados
assuntos."
- Vitória Perovano
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