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Um cérebro em mudança 

A infância média: uma fase de 
mudanças 

 O ritmo do crescimento do cérebro na infância 
média está no seu auge.  

 As crianças tornam-se marcadamente mais 
conscientes de si e conscientes dos outros, 

 Ampliam sua capacidade de pensamento 
abstrato 

 Começam a desenvolver novos e complexos 
pensamento e sentimentos.  

 A capacidade de aprender novas habilidades e 
hábitos é dramaticamente aumentada 



Alterando Relacionamentos 

A infância média: uma fase de 
mudanças 

 Socialmente, as crianças desta faixa etária  
começam a buscar autonomia, 

 Mudando seus relacionamentos com adultos na 
família e formando novas relações com adultos 
durante e após o dia escolar. 

 Ao mesmo tempo, suas relações com os colegas 
se tornam mais íntimas e as amizades 
desempenham um papel mais central em suas 
vidas. 



 Promover a saúde física e mental das crianças 
durante esta fase constitui a base para uma vida 
saudável. 

  As crianças se beneficiam de orientações e 
oportunidades que apoiam o desenvolvimento de 
hábitos saudáveis, que podem levar adiante para a 
adolescência e a idade adulta. 

  A atividade física regular, o sono de qualidade e as 
refeições saudáveis e sociais são fatores críticos para 
resultados positivos de saúde a longo prazo. 

1. Desenvolvimento e  
Bem-estar Físico  

Componentes: (i) imagem corporal, (ii) hábitos sociais nas 
refeições, (iii) aspectos nutricionais e (iv) hábitos de sono 

Exemplos: 
Com que frequência você faz refeições com seus pais ou 
familiares? 
A que horas você costuma ir dormir durante a semana? 



 O desenvolvimento de novas habilidades sociais e 
emocionais durante a infância média é fundamental 
para apoiar nos resultados acadêmicos, na saúde e no 
sucesso ao longo de todas as etapas subsequentes.  

 Quando as crianças são capazes de entender e 
gerenciar suas emoções, eles são mais capazes de 
regular seus próprios comportamentos construir e 
manter relacionamentos positivos. 

2. Desenvolvimento Social 
e Emocional 

Componentes: (i) autoconsciência, (ii) auto estima, (iii) auto 
regulação, (iv) perseverança, (v) otimismo, (vi) felicidade, 
ausência de tristeza e preocupações, (vii) empatia, (viii) 
assertividade, (ix) comportamento pro-social, (x) tomada de 
decisão responsável e responsabilidade social. 

Exemplos: 
Sinto orgulho de quem eu sou. 
Na maior parte do tempo, sinto-me feliz. 



 As conexões das crianças com seus pais, colegas e as 
pessoas em suas escolas e comunidades 
desempenham um papel central no seu crescimento 
e desenvolvimento.  

 Essas conexões promovem a saúde mental e podem 
atuar como fatores de proteção contra os riscos 
experimentados durante esse período.  

 As crianças que se sentem ligadas relatam maior 
empatia em relação aos outros, maior otimismo e 
maior auto-estima do que as crianças que se sentem 
menos conectadas. 

3. Conectividade 

Componentes: (i) relacionamentos com adultos, 
(ii) relacionamentos com pares e (iii) intimidade 
nas relações com pares 

Exemplos:  
Na minha escola existe um professor que se importa 
comigo. 
Na minha escola existe um professor que acredita no 
meu sucesso. 



 O sentimento de segurança e pertencimento da criança 
na escola demonstrou promover o sucesso escolar de 
muitas maneiras.  

 Quando as necessidades das crianças no ambiente 
escolar são atendidas, é mais provável que se apeguem 
à escola.  

 Por sua vez, as crianças que se sentem mais apegadas à 
sua escola têm melhor frequência e melhor 
desempenho acadêmico. 

 Essas crianças também são menos propensas a praticar 
comportamentos de alto risco. 

4. Experiências escolares 

Componentes: (i) autoconceito acadêmico, (ii) clima escolar 
e (iii) pertencimento (vitimização e bullying) 

Exemplos: 
 Eu tenho certeza que vou aprender algo de novo na 

minha escola este ano. 
 Eu sinto que faço parte de um grupo de amigos. 



 O envolvimento das crianças em atividades fora do 
horário escolar os expõe a importantes ambientes 
sociais.  

 Atividades extracurriculares, como aulas de arte e 
música, ligas esportivas e grupos comunitários 
oferecem experiências distintas e importantes que 
ajudam as crianças a desenvolver habilidades de 
relacionamento.  

 As crianças que estão mais envolvidas em atividades 
extracurriculares são menos propensas a deixar 
prematuramente a escola. 

5. Tempo fora da escola 

Exemplos:  
 Na comunidade onde você vive, existe algum local 

para prática de esporte, como uma quadra de 
basquete, campo de futebol ou piscina pública? 

 Na sua comunidade, existe algum local onde você 
gosta de passar o tempo com seus amigos, como 
parques ou praças? 



William Edwards Deming 
(1900-1993) 

“Em Deus nós 

acreditamos, para 

tudo mais tragam a 

evidência” 
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"O que não é medido, 

não se pode saber se 

melhorou" 

William Thomson – Lord Kevin 



 

Canada is a signatory to the United Nations Convention  
on the Rights of the Child, which commits us to  
ensuring that all children are provided with the  
opportunities they need to develop cognitively,  

physically, socio-emotionally and spiritually.  
The ability to comply with this commitment requires  

a system that monitors early childhood outcomes. 
How else can we guarantee that all children and  

their families have the support and resources  
they need to thrive? 

 Canadian Early Years TaskForce 

Members: Robin Williams MD (Chair until June 30, 2011); Sue Bennett MD; 

Jean Clinton MD; Clyde Hertzman MD; Denis Leduc MD; Andrew Lynk MD 

Principal authors: Clyde Hertzman MD; Jean Clinton MD; Andrew Lynk MD 

Monitorar é preciso 

Nossa capacidade 
de cumprir com 

essa meta requer o 
monitoramento do 
desenvolvimento 
de cada criança  



Resultados do MDI – Vancouver -BC - Canadá 
Relacionamento significativo com pares 

7º ano (12 anos) 



Sim, é possível promover o 

pleno desenvolvimento em 

sala de aula pelo professor 2 



Vídeo: Ronaldo 
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A importância do 

professor como agente 

transformador 
3 
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Aprendizado ao longo de um ano letivo 

Magnitude do impacto da qualidade do professor
sobre o aprendizado dos alunos 

Aprendizado dos alunos que tem aula com os 
melhores (20% melhoes) professores

Impacto da qualidade do professor

Aprendizado dos alunos que tem aula com os 
piores (20% piores) professores

Aprendizado típico em um ano letivo

68% do aprendizado típico de um 
ano letivo



Vídeo: O mundo 
sem os professores 



Mas do que o professor precisa para ter um 
bom desempenho na sua profissão? 
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Lidando com o dia anterior 

# 

A saúde emocional do professor 

As competências socioemocionais do 
professor 



As competências socioemocionais do 
professor 

Acolhimento dos Alunos  

Acolhimento do Professor 

Liderança Intelectual  

Inspirando Desenvolvimento e Aprendizado  

Construindo Relações Individualizadas  

O vínculo entre professor e aluno 



As competências socioemocionais do 
professor 

Levando a Diversidade em Conta (Entrada e Progresso) 

Cooperação 

Liderança 

A relação do professor com a turma 



As competências socioemocionais do 
professor 

Querer fazer 

Fazer 

Fazer melhor 

O fazer do professor 



Eu me arrependo de ter decido me tornar professor. Eu acho que a profissão de professor é valorizada pela sociedade. 

92,24%  
discordava 

Perguntamos aos professores catarinenses se eles 
concordavam com as seguintes afirmações: 

20,51%  
concordava 



Eu me sinto motivado e com vontade de dar aulas nesta escola. Sinto-me exausto pelo grande volume de trabalho. 

77,70%  
concordava 

Perguntamos aos professores capixabas se eles 
concordavam com as seguintes afirmações: 

57,2%  
concordava 



A Avaliação de Impacto do Programa Amigos do 
Zippy mostrou que: 

“O programa não ajuda só as crianças não! Eu vou levar 

para o resto da minha vida este programa.” 

“Como tem esse nome ‘Zippy’ a gente não sabe o que é 

né... mas quando nós começamos a fazer as formações e 

ela começou a trabalhar com os nossos sentimentos, dai a 

gente viu que realmente nós precisamos disso!  

Os professores valorizaram os momentos de formação, 

onde eles tinham a oportunidade de falar dos próprios 

sentimentos, tanto quanto valorizaram as atividades com 

as crianças; 



Em resumo... 

A política pública parece estar mais 

preocupada com a formação técnica dos 

professores.... 

...e mais preocupada com as habilidades 

de gestão de sala de aula.... 

...do que com o socioemocional e com o 

clima de trabalho deste profissional. 

É este o caminho que queremos trilhar? 


