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Como a escola se 

prepara para lidar com as 

incertezas? A infinidade 

de possibilidades? A 

esperança? A frustração?







Não há docência sem 

discência.
Paulo Freire



Limites dos percursos 

curriculares pré-definidos e 

imutável



Estudante se esforça para 

acompanhar a escola.

E quando não acompanha...



É importante que as iniciativas pedagógicas

voltadas ao desenvolvimento de competências

socioemocionais sejam vistas pela gestão da

escola como estratégia para fortalecer os

vínculos dos estudantes com a escola e seu

currículo.



A comunicação e o trabalho em rede,

disseminando e fortalecendo práticas no

cotidiano das escolas são estratégias

eficientes para a construção de uma cultura de

Educação Integral, que valorize, de igual

maneira, o desenvolvimento de competências

cognitivas e socioemocionais.



O desenvolvimento de Competências Socioemocionais
no currículo da rede pública estadual do Ceará

- Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais

(NTPPS)

- Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT)

- Aprendizagem Cooperativa

- Mediação de Conflitos e Cultura de Paz

- Comunidade de Aprendizagem

- Educação, Gênero e Sexualidade

- Projeto de Vida e Mundo do Trabalho (nas EEEPs)

- Psicólogos Educacionais



★ Uma alternativa ao modelo de aprendizagem
tradicional, levando o jovem a sentir prazer em
conhecer e aprender. Estimula o pensamento, a
reflexão, a interpretação e a construção de saberes.

★ Interação baseada no diálogo e respeito às

trajetórias de cada estudante.



★ Favorece a desmassificação do ensino, visando
garantir a permanência, o sucesso e a formação do
cidadão.

★ Motiva os alunos para aprendizagens significativas 

e os encoraja a ter perspectivas otimistas quanto 

aos seu futuro pessoal e profissional.



A formação de professores

NTPPS

A formação dos professores que 

lecionam este componente é um 

dos principais fatores de 

sucesso da iniciativa.

Os professores são levados a 

valorizar mais o 

desenvolvimento de 

competências em detrimento da 

memorização de conteúdos.


