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APRESENTAÇÃO
Neste primeiro momento, convidamos vocês a uma breve
reflexão sobre o que significa a competência criatividade e como
o tema transversal diversidade pode nos ajudar a promover
essa competência. Além disso, abordaremos como um olhar
diferente para as datas comemorativas pode nos ajudar a
reinventar a maneira como percebemos e comemoramos
essas datas tão presentes em nossa cultura. Por meio dessa
campanha, a Escola da Inteligência pretende construir, junto
com as escolas, a promoção da inteligência socioemocional,
para que possamos seguir valorizando a vida.

Olá, queridos educadores. É com grande satisfação que a
Escola da Inteligência apresenta a Campanha Socioemocional
2020: Criatividade. Nesse ano, a competência em destaque é a
criatividade, e o tema transversal que irá perpassar por todo esse
projeto é a diversidade. Nossa intenção com essa campanha é
contribuir para que toda a escola possa estar em um projeto
voltado para as competências e habilidades socioemocionais.
A ideia é fazer com que mais áreas do conhecimento estejam
inseridas nas propostas de atividades das datas comemorativas,
seguindo, em 2020, para a terceira versão. Para contextualizar,
vale ressaltar que passamos a estruturar as campanhas com
foco em competências, e já foram trabalhadas a resolução de
problemas e o pensamento crítico.

EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL

+ DIVERSIDADE = CRIATIVIDADE
Tema transversal:
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Promoção da Competência:

CAMPANHA 2020:
BNCC, Fórum Econômico Mundial, Criatividade e Diversidade
documento sugere. Conforme já comentamos nas campanhas
anteriores, a BNCC propõe uma educação que tem como
intencionalidade pedagógica formar seres humanos integrais,
entendendo que existem 5 dimensões para essa formação
integral, ou seja, as dimensões intelectual, física, emocional,
social e cultural. Para que a educação consiga atingir essas 5
dimensões, é preciso desenvolver as 10 competências gerais
destacadas a seguir.

O ano de 2020 promete ser o início de um novo modelo de
educação brasileira, pois é o primeiro ano que as escolas de
todo território nacional irão implantar seus novos currículos
na educação básica, desde a educação infantil até o nono ano.
Vale lembrar que a obrigatoriedade do Ensino Médio começa a
partir de 2022.
Por acreditarmos na importância das propostas trazidas
pela BNCC, buscamos alinhar todo esse projeto com o que o
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COMPETÊNCIAS PARA
FORMAR UM SER
HUMANO INTEGRAL
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Agir de forma pessoal
e coletivamente, com
autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando
decisões com base
em princípios éticos,
democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

Valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo
físico, o sociocultural e o digital,
para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo
e colaborar para a construção
de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

Apreciar e respeitar as
diversas manifestações
artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também
participar de práticas
diversificadas da produção
artístico-cultural.

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral
ou visual-motora, como Libras e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artísticas,
matemática e científica, para expressar e
partilhar informações, experiências, ideias
e sentimentos em diferentes contextos,
além de produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.

Ressaltar a diversidade de saberes
e vivências culturais, apropriandose também de conhecimentos
e experiências que possibilitem
o entendimento das relações
próprias do mundo do trabalho, e
fazer novas escolhas alinhadas
ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.

Exercitar a curiosidade intelectual
e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a
reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas,
elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas), com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.

Compreender, utilizar e criar
tecnologias digitais de informação
e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo
as escolares) para se comunicar,
acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos,
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais,
seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza.

Conhecer-se,
apreciar-se e cuidar de sua
saúde física e da emocional,
compreendendo-se na
diversidade humana, além de
reconhecer suas diversidades
e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para
lidar com elas.

Argumentar com base em
fatos, dados e informações
confiáveis para formular,
negociar e defender ideias,
pontos de vista e decisões
comuns, que respeitam
e promovam os direitos
humanos, a consciência
socioambiental e o consumo
responsável nos âmbitos
local, regional e global,
com posicionamento ético
em relação ao cuidar de si
mesmo, dos outros e do
planeta.
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COMPETÊNCIAS
PARA FORMAR
UM SER HUMANO
INTEGRAL

Mas, afinal, o que é competência e como ela pode ser
promovida em um projeto por meio do qual se pretende trabalhar
as datas comemorativas? Segundo a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), competência é a aquisição de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores que compõem o caminho para a
formação de um ser humano integral.

E nós da Escola da Inteligência
já trabalhamos com essas e outras
competências há mais de 10 anos.
Veja o infográfico a seguir:

Cultura digital
Gestão dos pensamentos
Treinar o seu Eu para que
tenha capacidade de gerir
os pensamentos negativos
e os estímulos estressantes,
incentivando pensamentos
saudáveis e positivos.

Deleite em aprender
Sentir prazer na
aprendizagem, exercitar
o desafio intelectual e
colocar-se como um
eterno aprendiz.

Pensar antes de
agir e reagir

Ter autocontrole
e capacidade de
aprender com os erros.

Saber utilizar as
tecnologias digitais
de maneira crítica,
significativa e ética,
melhorando seu
desempenho e criando
uma rede de contato
saudável.

Autoconhecimento
Saber reconhecer
suas potencialidades e
dificuldades, valorizar-se e ter cuidado com
sua saúde física e
emocional.

Pensamento
científico, crítico
e criativo

Exercitar a curiosidade
intelectual para
investigar causas e
elaborar hipóteses,
com abordagem
própria das ciências.

Gestão da emoção

Saber reconhecer e
lidar com as próprias
emoções e com as das
outras pessoas.
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Tomada de decisão
responsável

Ser capaz de resolver
problemas com base
em fatos e informações
confiáveis, segundo
princípios éticos e
sustentáveis.

Consciência Social

Criar e manter vínculos
saudáveis e positivos.
Ter uma postura ética e
solidária que promova
os direitos humanos
e a consciência
socioambiental.

Empatia

Resiliência

Ter capacidade
para lidar com
situações
adversas,
mantendo sua
integridade
psíquica.

Interessar-se também
pelas necessidades e
desejos do outro.

4 passos para
se tornar um ser
humano integral
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Ter conhecimento

Ter habilidades

Estudar para ter
saberes historicamente
construídos, que
deverão ser levados
para a vida.

Para que os
conhecimentos adquiridos
possam ser aplicados
na vida, é necessário
desenvolver habilidades.
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Essas competências podem
e devem ser promovidas quando
estimulamos nossos alunos a
estudarem de maneira sistêmica,
entendendo que as diferentes
áreas do conhecimento se
relacionam. Isto é, deve-se buscar
compreender um determinado
conteúdo relacionando-o com
diferentes áreas, uma vez que
todas as coisas do mundo fazem
parte de um grande sistema, no
qual tudo, em certa medida, está
ligado direta ou indiretamente.
Assim, as ideias que permeiam
a campanha objetivam promover
as competências por meio de
temas que facilmente dialogam
com
as
diferentes
áreas
dos
saberes
historicamente
construídos em nossa sociedade.
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Ter atitudes

Ter valores

As habilidades e
os conhecimentos
adquiridos precisam de
ações, ou seja, atitudes
para serem utilizados.

Usar de forma ética
os conhecimentos e as
habilidades para que
as atitudes estejam em
consonância com os
valores universais.

Sendo assim, o desafio deste
ano é promover a competência
criatividade, que, de acordo com
o Dr. Augusto Cury, é “o código
que liberta o imaginário” (Cury,
2010). E, diferente do que o senso
comum associa, a criatividade
não é uma competência exclusiva
dos profissionais ligados às
áreas artísticas, como pintores,
escritores, designers e tantas
outras profissões. A criatividade

Baseado na BNCC.
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é uma característica humana,
presente em todos os indivíduos,
contudo, se não exercitada,
corremos o risco de ter uma vida
“mecanizada”, fazendo sempre
a mesma coisa. No cenário
atual, com o grande avanço das
inteligências artificiais, ser criativo
é premissa básica para se tornar
um profissional do futuro.
Alguns especialistas destacam que estamos vivendo a
quarta revolução industrial e,
dessa forma, o futuro do mercado
de trabalho é afetado por grandes
mudanças. A inteligência artificial
é uma dessas importantes
mudanças,
que
já
está
impactando
significativamente
em nossa maneira de viver. Mas
o que é inteligência artificial?
Segundo Roberto Vilhena em
um curso intitulado Inteligência
Artificial e Criatividade, ministrado
pela Casa do Saber, inteligência
artificial é uma área das ciências
da computação que, por meio de
algoritmos que são alimentados
com diferentes informações,
simula a capacidade humana de
raciocinar e tomar decisões para
resolver problemas. Vejamos
alguns exemplos:

https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2019/04/23/adeusuber-como-elon-musk-quer-que-seu-carro-trabalhe-por-voce.htm

Solicitar um carro sem motorista parece que é uma realidade
mais próxima do que imaginamos,
mas as mudanças não param por
aí. Segundo essa reportagem do
site Uol Notícias, o CEO da Tesla
(empresa automotiva especializada
em carros elétricos), Elon Musk, não
para de inovar. A sua equipe está
criando a possibilidade de os carros

particulares serem usados como
UBER. Já imaginou você parar seu
carro para descer no seu local de
trabalho, e, depois disso, ele segue
viagem com outros passageiros,
rumo a destinos diferentes? É
exatamente isso que a Tesla está
propondo para um futuro bem
próximo.

https://zap.aeiou.pt/diagnostico-cancro-da-mama-ia-254303

A inteligência artificial para
diagnósticos médicos está cada
dia mais avançada. Segundo essa
notícia de mídia portuguesa, os
diagnósticos de câncer de mama
por IA (inteligência artificial) estão
tão bons quanto os diagnósticos de
especialistas humanos. Isso se dá
porque o software tem um grande
potencial de algoritmo, que conse-
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gue identificar um câncer de mama
em
tempo
consideravelmente
menor, se compararmos com o
tempo dos especialistas humanos.

Se
as
máquinas
estão
substituindo os humanos, então,
como se manter atuante em um
mundo que está cada vez mais
abrindo espaço para as inteligências
não humanas? No relatório que o
Fórum Econômico Mundial elaborou
em 2015 sobre o futuro do trabalho,
a competência criatividade ganhou
grande destaque, e a justificativa
para isso é simples: não existe
ainda nenhuma perspectiva de uma
máquina ter a capacidade de ser
criativo.
Pensando nisso, uma boa
maneira
de
promover
essa
competência é relacioná-la com
o tema transversal diversidade

cultural, já que tal tema contribui
significativamente para a promoção
da criatividade. Pesquisas recentes
apontam que a diversidade cultural
dentro das empresas é fundamental
para a criatividade. Segundo Sujin
Jang, professora assistente de
Comportamento
Organizacional
no INSEAD (Instituto Europeu de
Administração
de
Empresas),
equipes com diversidade cultural
podem ajudar a melhorar os
resultados das empresas graças à
variedade de ideias e perspectivas
que os integrantes compartilham.

https://hbrbr.uol.com.br/equipes-criativas-diversidade-cultural/

Sujin Jang pesquisou, em
arquivos, mais de 2.000 equipes,
além de analisar um experimento
com 83 equipes, e pôde constatar
que os grupos de trabalho eram
substancialmente mais criativos
quando havia ao menos um
integrante
com
experiências
multiculturais. Esse integrante ela
denominou de corretor cultural,
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destacando que a presença dele
é fundamental para o aumento da
criatividade na equipe, pois ele pode,
ainda, interligar e correlacionar as
informações dos outros membros.
Ou seja, tais corretores são pessoas
que, além de compartilharem
conhecimentos, estimulam que
outras pessoas também façam
isso.

A BNCC também fala sobre a importância da diversidade cultural. No
tópico Os marcos legais que embasam a BNCC, há uma citação referente ao
Conselho Nacional de Educação, no parecer CNE/CEB número: 11/2010, que
diz:

Se analisarmos a BNCC, é
proposta a valorização das diferenças
e pluralidades regionais na elaboração
curricular de cada instituição de
ensino, com vistas a proporcionar o
conhecimento de diferentes culturas
e a promoção da criatividade,
demostrando preocupação e respeito
com relação à diversidade cultural,
que é tão presente no nosso território
nacional. Essa proposta é bastante
assertiva para que os próprios
estudantes se sintam representados
e pertencentes à construção dos
conhecimentos durante a sua
trajetória escolar.

O direito à diferença assegurada no espaço público, significa
não apenas a tolerância ao outro, aquele que é diferente de
nós, mas implica a revisão do conjunto dos padrões sociais
de relações de sociedade, exigindo uma mudança que afeta a
todos, o que significa que a questão da identidade tem caráter
político.
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Pensando nessa diversidade,
torna-se importante destacar que as
crianças e os jovens desenvolvam
a criatividade sob o viés de três
pilares. O primeiro está relacionado
com a mente humana, por isso
será analisado com o auxílio das
contribuições da psicologia e
da neurociência. O segundo diz
respeito ao meio ambiente, por essa
razão a contribuição biológica será
fundamental. E, por fim, utilizaremos
o viés da sociologia, que muito tem a
contribuir com informações de como
funciona a sociedade e como nos
organizamos nela.

PILARES DA
DIVERSIDADE
A diversidade na mente humana
Como acontece o processo
criativo em nosso cérebro? Segundo
o neurocientista Antônio Damásio,
a criatividade está diretamente
relacionada com a nossa capacidade
de representar memórias. Em linhas
gerais, quando vivemos experiências
que são armazenadas em nossas
memórias, podemos acessá-las,
recuperando-as e manipulando-as
em nosso cérebro. Essa capacidade
de recuperar e manipular está
diretamente relacionada com a
execução da criatividade. Em outras
palavras, a capacidade de ser criativo
relaciona-se com as experiências que
vivemos, logo, quanto mais diversas
elas forem, mais ajudaremos o nosso
cérebro a criar coisas inovadoras.
Mas não é só a neurociência que

explica a formação da criatividade.
No livro A Imaginação e a Criatividade
na Infância, o psicólogo Vygotsky
explica que o ato de criar consiste
em imaginar algo por meio da
associação de diferentes imagens
que acontecem em nossa mente.
Essas imagens fazem parte de um
amplo repertório de experiências
vividas ou conhecimentos adquiridos
ao longo da vida de cada indivíduo.
As brincadeiras da infância são bons
exemplos disso.

imaginar. A brincadeira, segundo
Vygotsky, é uma reelaboração
criativa das experiências vividas,
seja observando seus familiares,
seja assistindo a alguma cena. E,
quando imaginamos aquilo que não
existe, por exemplo, um carro voador,
isso ocorre, pois, nossa mente está
associando diferentes informações
e imaginando algo que gostaríamos
que existisse. Podemos acrescentar
diferentes elementos que nada tem
a ver com um carro, por exemplo, um
carro com asa e um niguiri (um tipo

Imagine uma criança brincando
de motorista. Ela nunca dirigiu um
carro, não sabe qual é a real sensação
de estar diante de um volante, então,
como pode brincar de algo que ainda
não viveu? Isso acontece porque
nossa mente tem a capacidade de
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de comida de origem japonesa) na
parte do bagageiro, para aqueles que
gostariam muito que existisse um
carro assim!

Brincadeiras à parte, a capacidade
de imaginar é uma característica
humana que nos levou a grandes
feitos, como a invenção da roda, do
avião, da internet e tantas outras. E
você sabia que a diversidade contribui

enorme mistura de culturas, seja na
diversidade do meio ambiente, com
espécies incontáveis de plantas e
animais. E será que essa diversidade

significativamente para a qualidade
de uma mente criativa? Em 2016, no
Fórum de Davos, o então primeiroministro canadense, Justin Trudeau,
fez a seguinte afirmação:

A diversidade na biologia
A diversidade biológica do
planeta Terra é imensa. Mesmo nos
grandes centros, a natureza está
presente, com as diferentes espécies
de árvores plantadas nas calçadas, de
pássaros que sobrevoam, de etnias
das pessoas que circulam pelas
cidades, etc.

A diversidade
não é apenas
uma política
social, é o motor
da invenção,
gera criatividade
que enriquece o
mundo.
Em outras palavras, o que Justin
Trudeau defendeu e o que os principais estudos de psicologia e
neurociência apontam é: a diversidade

referente à biologia também influencia
na promoção da competência
criatividade? É sobre essa diversidade
que falaremos a seguir.

caminha junto com a criatividade.
E, cá entre nós, diversidade é algo
que no Brasil temos de sobra, seja
na diversidade cultural, com uma
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Para refletirmos mais sobre essa
diversidade e a sua importância para
a criatividade, que tal observarmos as
imagens abaixo?

Ao observarmos essas imagens,
podemos fazer algumas reflexões,
como: todas são árvores, todas têm
raízes, troncos, caules, folhas, etc.
No entanto, logo percebemos que,
apesar de estarmos olhando vegetais
de troncos lenhosos, cujos ramos só
saem à certa altura do solo, conforme
consta no Dicionário Online de
Português Dicio, todas as espécies de

árvores são especialmente diferentes.
Por que será que isso acontece? Por
que ao invés de ter apenas um tipo
de árvore no mundo existem milhares
de espécies diferentes? A resposta a
essa pergunta está no fato de existir a
biodiversidade.

da biodiversidade. O conceito
biodiversidade, idealizado por Walter
G. Rosen em 1985, está relacionado
com o termo diversidade biológica.
Em outras palavras, é o conjunto
de plantas, animais, fungos e todos
os outros organismos vivos, o
que possibilita a formação de um
ecossistema. Em linhas gerais, a
garantia da sustentabilidade do

O planeta Terra tem as
características e especificidades
que encontramos hoje por causa
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planeta depende do equilíbrio da
diversidade do ecossistema. E o fato
de cada espécie de seres vivos do
planeta ser diferente é por causa da
adaptação ao meio em que vivem.
Por exemplo, o caso do Baobá,
árvore icônica de origem africana,
tem suas características por razões
multifatoriais:
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Da

mesma
maneira
que
as
características
ambientais
contribuem para a formação das
características físicas de uma
determinada espécie de planta, o
ambiente também ajuda a definir
as características físicas em seres

humanos, influenciando na maneira
de viver. Por exemplo, habitantes que
moram em um lugar de clima tropical,
certamente vivem de um modo
diferente de pessoas que moram em
lugares como a Antártida ou o Alasca.
Ao observarmos como funciona o

meio ambiente em que estamos
inseridos, nos moldamos para melhor
nos adaptarmos a esse espaço, assim,
garantimos a nossa sobrevivência.
É nesse sentido que nosso corpo
também vai se modificando, e a
tonalidade da pele é um exemplo

disso. Segundo o renomado médico
brasileiro, Drauzio Varella, a cor da
nossa pele foi construída ao longo de
bilhões de anos pela necessidade de
maior ou menor absorção de vitamina
D.

Neste vídeo, o Dr. Drauzio
Varella explica que nossa espécie
surgiu na África, que todos os
hominídeos eram negros e viviam
nas árvores. Isso há cerca de 5 a
6 bilhões de anos. Em um certo
momento, começou a faltar comida
e esses hominídeos, para garantir a
sobrevivência, começaram a descer
das árvores e a buscar alimentos.
Conforme foram subindo para a
região norte do planeta, ou seja,
regiões com menos irradiação solar,
indivíduos que não conseguiam
sintetizar bem as luzes solar
daquela região, tinham filhos com
raquitismo, logo, não deixavam
descendentes. Isso se dava porque
os seres humanos não conseguem
gerar um esqueleto robusto e fazer

DICA
DE VÍDEO
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tantas outras atividades fisiológicas
sem uma boa síntese de vitamina
D. Por sua vez, indivíduos que
conseguiam
absorver
melhor
a vitamina D nessas regiões,
geravam filhos filhos com uma
adaptação mais favorável a lugares
com menos irradiação solar.
Drauzio Varella explica, ainda, que
essas mudanças na coloração
da pele não aconteceram de uma
geração para outra e, sim, por
um longo processo de adaptação
ao ambiente pelo qual os homo
sapiens foram passando, sendo
que a concentração de melanina
é maior para ambientes com mais
sol e menor para ambientes com
menos sol.

Na medida em que, ao longo
dos anos, fomos biologicamente nos
adaptando ao meio ambiente que
vivemos, tal meio também influenciou
na maneira como cada região do
planeta cria uma cultura. Em linhas
gerais, as pessoas foram inventando
vestimentas, comidas, atividades

de lazer, entre outras coisas que
definem uma cultura. Mas será que
toda essa diversidade biológica nos
ajuda a sermos mais criativos? Ora,
se a mente humana cria por causa da
memória e do reportório que vamos
adquirindo, como explica a psicologia
e a neurociência, quanto mais

repertórios tivermos, teremos mais
condições de sermos inventivos.
Voltando ao exemplo das árvores,
de acordo com a organização não
governamental Botanical Gardens
Conservation International, há cerca
de 60.065 espécies de árvores no
mundo. Em meio a essa imensa

diversidade, será que podemos
imaginar uma árvore que ainda
não existe? Ou melhor, será que
conseguimos representar uma árvore
de uma maneira inovadora? As
imagens abaixo podem representar a
resposta para essas perguntas.

O que torna os artistas desses quadros
pessoas criativas é, sem dúvida, a
capacidade de representar algo que já
existe de maneira diferente. Para Roberto
Vilhena, especialista em criatividade, criar
é inventar uma nova possibilidade para a
realidade; além disso, ele destaca que,
quanto maior o repertório da pessoa que
está criando, e maior a capacidade de
deduzir e criar metáforas, mais inovadora
será a criação.
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Então, diante da imensa variedade
de seres (o que nos inspira muito por
agregar a nosso repertório), podemos
concluir que a biodiversidade nos
ajuda a sermos mais criativos. Tornase importante questionar como essa

diversidade pode contribuir para a
construção de um mundo melhor.
Para isso, é necessário entendermos
a importância da diversidade na
construção da sociedade.

A partir dessa reflexão, podemos
dizer que a formação de cultura
é própria dos seres humanos; em
uma mesma região, é possível que
diferentes modos de viver sejam
construídos. No entanto, o patrimônio
cultural existente no mundo é fruto da
contribuição de todos os povos. (LÉVI
STRAUSS, pág. 1, 1952). É por meio
das relações que nos estabelecemos
com outras culturas, seja com as
imigrações, trocas, globalização
e, até mesmo, pelas guerras,
ressignificando e criando maneiras
de viver e entender o mundo.

A diversidade na sociedade
Como vimos anteriormente,
os fatores ambientais influenciam
significativamente na maneira como
diferentes povos foram constituindo
o modo de viver ao longo do planeta.
Mas não é somente o fator biológico
que influencia na construção da
diversidade dos modos de vida.
Devemos considerar também que
a noção de cultura é propriamente

humana e, com ela, nós construímos
a diversidade para além dos termos
biológicos, sejam eles ambientais ou
raciais. (CUCHE, pág. 9). Segundo
Denys Cuche, desenvolvemos cultura
e transformamos a natureza para,
além de nos adaptarmos ao meio,
que possamos fazer com que o meio
se adapte a nós:

A diversidade cultural, ao longo
da história da humanidade, contribuiu

significativamente para grandes
avanços, por exemplo, os avanços
nas construções de casas, na
alimentação, avanços científicos. Vale
questionar: quais culturas influenciam
na maneira como vivemos?
Pensando nisso, nós da Escola da
Inteligência gostaríamos de convidálos a descobrir como as datas
comemorativas vão contribuir para
que os estudantes possam entender
a diversidade e como podem se tornar
mais criativos com ela. Para isso, as
datas comemorativas com as quais
trabalharemos ao longo do ano são:

PRIMEIRO SEMESTRE:

A cultura permite ao homem não somente adaptar-se a
seu meio, mas também adaptar este meio ao próprio homem,
a suas necessidades e seus projetos. Em suma, a cultura torna
possível a transformação da natureza. Se todas as “populações”
humanas possuem a mesma carga genética, elas se diferenciam
por suas escolhas culturais, cada uma inventando soluções
originais para os problemas que lhe são colocados. No
entanto, estas diferenças não são irredutíveis umas às outras
pois, considerando a unidade genética da humanidade, elas
representam aplicações de princípios suscetíveis de evoluções
e até de transformações (CUCHE, pág. 10).

abril

maio

DIA MUNDIAL DA CRIATIVIDADE
E INOVAÇÃO

DIA DAS MÃES

Dia 21 de Abril

Dia 10 de Maio

Dia 21 de Maio
DIA MUNDIAL DA DIVERSIDADE
CULTURAL
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SEGUNDO SEMESTRE:

agosto setembro outubro

dezembro

Dia 09 de Agosto

Dia 27 de Setembro

Dia 15 de Outubro

DIA DOS PAIS

DIA DA FAMÍLIA EI

DIA DOS PROFESSORES

Comemoração de final de
ano a critério da escola

Empatia

Tomando como base a Teoria da Inteligência Multifocal, a campanha de
2020 buscará desenvolver as seguintes habilidades socioemocionais:

•

Olhar multifocal
•
•
•
•
•

Buscar entender o outro a partir da perspectiva do outro,
descontruindo o pensamento egocêntrico.

Comunicação Multifocal

Analisar a situação por diferentes ângulos.
Construir o pensamento sob diferentes perspectivas.
Pensar como espécie
Entender e respeitar a diversidade, desenvolvendo a
corresponsabilidade inevitável.
Contribuir para que os estudantes se entendam como agentes ativos
e passivos na relação com o mundo.

•

Ter poder de argumentação para se expressar com clareza, expondo
suas ideias a partir de uma ampla reflexão.

Autoconhecimento e autocrítica
•

Se conhecer e reconhecer-se como humano, entendendo suas
especificidades.

Pensar antes de agir e reagir

Gestão dos pensamentos e das emoções

•

•

O pensamento crítico contribui para a construção de seres humanos
mais conscientes e maduros, ou seja, auxilia na formação de pessoas
com maior consciência de suas ações.
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Compreender como funciona a construção do pensamento para
poder ser um autogestor de suas emoções.

VANTAGENS

Criatividade
•

Ao analisar hipóteses, duvidar e questionar, o estudante será
estimulado a formular e criar argumentos com embasamento.

Empreendedorismo
•

Ao desenvolver o pensamento crítico, o estudante entenderá melhor
o mundo onde vive e, assim, irá elaborar atividades inovadoras a fim
de melhorá-lo.

Contemplar o belo
•
•
•
•

Enxergar e valorizar a beleza no nosso cotidiano.
Buscar entender a beleza nas suas diferentes representações.
Ser resiliente.
Construir nos estudantes a arte da dúvida, para que, em momentos
difíceis, não se deixem levar pelos pensamentos negativos.

•

Potencialização das habilidades socioemocionais desenvolvidas nas
aulas da Escola da Inteligência.

•

Visibilidade das ações promovidas pela escola.

•

Intercâmbio entre diferentes turmas.

•

Promoção das competências socioemocionais.

•

Aproximação dos familiares ao ambiente e à rotina escolar, por
meio das atividades promovidas em prol do desenvolvimento
socioemocional.

Com a missão de ajudá-los no desafio de educar promovendo as
habilidades socioemocionais, oferecemos esse projeto como um diferencial a
ser usado nas dinâmicas das datas comemorativas. Desde já, nos colocamos
à disposição das escolas, auxiliando nas atividades sugeridas para que, cada
vez mais, possamos estar alinhados com as determinações curriculares da
BNCC.
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Campanha Socioemocional 2020

Criatividade
abril
Dia 21 de Abril

DIA MUNDIAL DA
CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

1ª AÇÃO:

Proposta de atividades para o Dia Mundial
da Criatividade e Inovação
O dia 21 de abril é reconhecido pela Organização
das Nações Unidas (ONU) como o dia Mundial da
Criatividade e Inovação. Essa data nasceu para incentivar
o pensamento multidisciplinar criativo na intenção de
fomentar um futuro voltado para a sustentabilidade. De
acordo com as conclusões da edição especial do Relatório
de Economia Criativa Ampliando vias de desenvolvimento local, copublicado pela Organização das Nações
Unidas para Educação, UNESCO e pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a

PRIMEIRO SEMESTRE

criatividade e a inovação fazem parte da verdadeira
riqueza das nações no século XXI. Por essa razão que
uma educação voltada para o desenvolvimento da
competência criatividade se faz ainda mais importante.
Para não deixar essa data passar em branco nas escolas,
nós da Escola da Inteligência preparamos algumas
sugestões de atividades.
Mas torna-se importante enfatizar que outras
atividades podem ser estruturadas por vocês, queridos
professores. Deixem a criatividade aflorar.

Descrição da proposta:
Entendendo o que é a criatividade

Educação Infantil
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: folha sulfite, lápis de cores e
giz de cera
Descrição da atividade: gostaríamos de convidá-los
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a despertar nos estudantes o entendimento sobre o que
é criatividade. Para isso, vocês deverão fazer uma roda
de conversa, perguntando para eles o que é criatividade;
possivelmente, não saberão explicar, mas é nesse
momento que vocês podem fazer perguntas abertas

para que eles comecem a levantar algumas hipóteses.
As perguntas podem ser:

abril

•

Criatividade vem da palavra criar, inventar. Vocês
já inventaram alguma coisa?

•

Quando estamos brincando de casinha e não
temos um fogãozinho, o que podemos fazer para
usar como um fogãozinho?

Dia 21 de Abril

DIA MUNDIAL DA
CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

•

Quando estamos no parque de areia e temos
apenas balde e pá, o que é possível fazer para
construir prédios?

Depois, irão explicar para as crianças que criar é
algo que elas já fazem, no entanto, a criatividade está
diretamente relacionada à resolução de problemas, e que
nós podemos criar soluções diferentes para o mesmo
problema.
Após, deverão levar para a roda folhas sulfites
previamente preparadas com um risco preto no meio
(uma para cada aluno). Em seguida, poderão contar que
vocês foram imprimir uma atividade para eles, mas a
impressora estava com problema e imprimiu todas as
folhas com um risco preto. E que jogar esse papel no lixo

é ruim porque polui a natureza; então, elogiem a turma,
dizendo que todos são muito criativos, e que, a partir
desse risco, cada criança vai desenhar o que ela quiser.
Quando todos finalizarem a atividade, socializem
com a turma o que cada um desenhou; é importante
valorizar a diversidade das criações.
Atividade em família:
Com certa frequência, a maioria das pessoas joga
o miolo do papel higiênico fora; que tal convidar cada
família a criar junto com os filhos um brinquedo com
esse miolo? Para essa atividade, vocês devem dar, pelo
menos, 1 semana de prazo para que as famílias possam
entregar o brinquedo que fizeram. No dia da entrega, é
importante colocar todos os brinquedos no meio da roda
e voltar a abordar sobre a criatividade envolvida nessa
atividade.

Ensino fundamental
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: folha sulfite, lápis de cores,
lápis grafite e giz de cera
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anos iniciais

Descrição da atividade: gostaríamos de convidá-los
a despertar nos estudantes o entendimento sobre o que
é criatividade. Para isso, vocês deverão fazer uma roda
de conversa perguntando para eles o que é criatividade?

Permitam que os alunos expliquem a partir do repertório
deles. Em seguida, perguntem: o que a criatividade tem a
ver com resolução de problemas?

Depois desse pequeno bate-papo, contem para seus
alunos a seguinte história:

abril
Dia 21 de Abril

DIA MUNDIAL DA
CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

Também
disponível
para
encarte
ao final
deste
material.

Atividade em família:
Com certa frequência, a maioria das pessoas joga
o miolo do papel higiênico fora; que tal convidar cada
família a criar junto com os filhos um brinquedo com
esse miolo? Para essa atividade, vocês devem dar, pelo

21

menos, 1 semana de prazo para que as famílias possam
entregar o brinquedo que fizeram. No dia da entrega, é
importante colocar todos os brinquedos no meio da roda
e voltar a abordar sobre a criatividade envolvida nessa
atividade.

Ensino fundamental
Ensino médio
anos finais e

abril
Dia 21 de Abril

DIA MUNDIAL DA
CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

Duração da atividade: 1 semana
Materiais necessários: impressão das situaçõesproblema elencadas abaixo
Descrição da atividade: gostaríamos de convidá-los
a despertar nos estudantes o entendimento sobre o que
é criatividade. Para isso, vocês deverão fazer uma roda
de conversa e a seguinte pergunta: o que é criatividade?
Permitam que os alunos expliquem a partir do repertório

Também
disponível
para
encarte
ao final
deste
material.
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deles. Em seguida, perguntem: o que a criatividade tem a
ver com resolução de problemas?
Depois, dividam a turma em grupos com até 5
alunos. Ofereçam uma situação-problema por meio da
qual eles precisarão usar a criatividade para conseguir
resolvê-la. A seguir, disponibilizamos alguns exemplos
de situações-problema.

abril
Dia 21 de Abril

Uma situação deverá ser escolhida, e, após a divisão
do grupo e a entrega das fichas com as descrições das
problemáticas, cada grupo deverá apresentar para a
turma a resolução do problema que eles conseguiram
encontrar. Nessa atividade, é importante valorizar a
diversidade de ideias para o mesmo problema.

DIA MUNDIAL DA
CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

maio
Dia 10 de maio
DIA DAS MÃES

Atividade em família:
Queridos professores, sugiram que os alunos levem
uma situação-problema para dividir com seus familiares
e juntos pensarem em soluções. Na próxima aula, os
alunos deverão apresentar para a turma a experiência
que tiveram com a família. (Sugerimos que a situaçãoproblema, levada para casa pelo aluno, deva ser diferente
daquela que ele irá fazer com o grupo em sala de aula.)

2ª AÇÃO:

Proposta de atividades para o Dia das Mães
Todo segundo domingo de maio é comemorado
o dia das mães no Brasil. Essa é uma data bastante
importante para homenagear essa pessoa que dedica
boa parte do seu dia e da sua vida para se doar a outra

pessoa. Pensando nisso e em nosso projeto, propomos
uma atividade que incentive a criatividade e a valorização
da diversidade em nossa família.

Descrição da proposta:
Valorizando a diversidade e exercitando a criatividade no dia das mães
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Todos os segmentos
maio
Dia 10 de maio
DIA DAS MÃES

Duração da atividade: 1 semana
Materiais necessários: folha sulfite, lápis de cores,
canetinha e giz de cera
Descrição da atividade: sugerimos uma observação
sobre as mães, que os estudantes deverão fazer por
meio das seguintes perguntas:
•
•
•
•
•

Qual é a comida de que você mais gosta?
Qual é o seu esporte favorito?
Qual livro ou filme você mais gostou de ler ou
assistir?
Qual é a sua roupa favorita?
O que você mais gosta de fazer quando não está
com os filhos?

Após a coleta dessas informações, os estudantes
deverão fazer uma roda e apresentar a mãe deles para
seus colegas. Professores, é importante que vocês os
estimulem a perceber as diferenças entre uma mãe
e outra, e o quanto é importante sermos diversos. Em
seguida, proponham que façam, com diversos materiais,
um “avatar” da mãe, utilizando as informações das
perguntas. Por exemplo, eles poderão criar um “avatar”
com a mãe usando a sua roupa favorita e o livro favorito
na mão, ou a mãe com um uniforme do esporte de que
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ela mais gosta. Esse “avatar” deverá ser colado em um
outro desenho que os estudantes também deverão
fazer, podendo ser, por exemplo, o restaurante que tem
a comida preferida dela, ou ainda, o lugar que ela pratica
seu esporte favorito; ou a entrada do cinema com o seu
filme favorito em cartaz, ou no lugar em que ela mais gosta
de estar quando não está com os filhos. O importante
é usar a criatividade, valorizando a diversidade dessa
pessoa tão especial.
Atividade em família:
Que tal fazer um jogo em família? Em sala de aula, os
alunos deverão desenhar ou escrever as respostas das
perguntas anteriores destacadas. Cada estudante deverá
levar para casa uma folha com as perguntas para que
seus familiares possam responder. É muito importante
que ninguém veja a resposta de ninguém. Após todos
terem suas respostas em mãos, cada membro deverá
adivinhar quais foram as respostas de cada um. A ideia
é proporcionar um momento para que todos possam
se conhecer melhor, perceber a diversidade dentro da
família e valorizá-la.

Nessa data, serão oferecidos os seguintes recursos
complementares:

maio
Dia 10 de maio
DIA DAS MÃES

maio
Dia 21 de maio

DIA MUNDIAL DA
DIVERSIDADE CULTURAL
PARA O DIÁLOGO E
DESENVOLVIMENTO

• Música temática para o dia das mães;
(Disponível 40 dias antes da data comemorativa no
Spotify.)
• Música para família (essa versão visa atender
às escolas que optam por fazer uma comemoração do
dia da família, ao invés de comemorar o dia das mães
ou dos pais);
(Disponível 40 dias antes da data comemorativa no
Spotify.)

• Peças de Marketing;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa,
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)
• Cartões personalizados;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa,
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)
• Vídeo + aula temática no Portal Inteligência
Jovem para adolescentes.
(Disponíveis no Portal Inteligência Jovem, até 1
semana antes da data comemorativa.)

3ª AÇÃO:

Proposta de atividade para o dia Mundial da Diversidade
Cultural Para o Diálogo e Desenvolvimento
Em 2002, a Assembleia das Nações Unidas, após a
aprovação da Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural da UNESCO, de 2001, criou o Dia Mundial da
Diversidade Cultural Para o diálogo e Desenvolvimento.

Descrição da proposta:
A diversidade nas músicas folclóricas
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Essa data objetiva reconhecer as potencialidades das
diversas culturas existentes no mundo, promover o
desenvolvimento sustentável, a prosperidade e as
relações saudáveis entre os povos.

maio
Dia 21 de maio

DIA MUNDIAL DA
DIVERSIDADE CULTURAL
PARA O DIÁLOGO E
DESENVOLVIMENTO

Educação Infantil
Duração da atividade: 1 mês
Materiais necessários: ilustrações das regiões do
país
Descrição da atividade: professores, vocês
precisarão pesquisar uma música folclórica bastante
popular de cada região do Brasil. Explorem com seus
alunos as características das regiões, valorizando
a diversidade cultural presente nelas. É importante
trabalhar com imagens e vídeos que mostram para as
crianças as especificidades de cada região.
Atividade em família:

mostrando a diversidade regional de cada música. Ao
final, cada criança deverá fazer um desenho sobre a
música que trouxe de casa, acrescentando no desenho
elementos que mostram a influência da região na letra
da música. Professores, levem para a roda pequenas
imagens dessas regiões para que os alunos coloquem
no desenho. A ideia é fazer com que a criança leve o
desenho para casa e conte para seus familiares a origem
da música de que eles gostam.

Descrição da proposta:
Misturando as culturas na culinária

Peçam para que os alunos tragam para a escola
a letra de uma música folclórica que seus familiares
gostam de cantar para eles. Façam uma roda com eles

Ensino fundamental
Duração da atividade: 1 semana
Materiais necessários: diversos
Descrição da atividade: sugerimos que a turma seja
dividida em 5 grupos, e cada grupo terá que pesquisar
sobre a alimentação típica de cada região do Brasil.
•
•

Grupo 1: Região Norte
Grupo 2: Região Nordeste
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•
•
•

anos iniciais e finais

Grupo 3: Região Centro-Oeste
Grupo 4: Região Sudeste
Grupo 5: Região Sul

Para isso, peçam ajuda ao professor de geografia.
Os alunos poderão pesquisar junto com seus familiares,
aproximando ainda mais a família. Após essa pesquisa,
selecionem uma comida típica de cada região para a
atividade. Depois, tentem encontrar a receita de como

maio
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DIA MUNDIAL DA
DIVERSIDADE CULTURAL
PARA O DIÁLOGO E
DESENVOLVIMENTO

fazer os pratos típicos. Com as receitas em mãos, os
alunos terão que pensar em um prato com pelo menos
1 ingrediente de cada receita. Usem a criatividade e
estimulem seus alunos a serem criativos nesse desafio
de combinar sabores e cultura.
Atividade em família:
Chegou a vez de propor esse desafio para sua
família. Que tal fazer uma lasanha com ingredientes de
cada região do Brasil? Ou ainda, uma pizza da diversidade

cultural? Escolha um prato que você e sua família amam
comer, e tentem acrescentar pelo menos um ingrediente
típico de cada região do Brasil. Conte para seus amigos
de sala o que cozinharam, e, se puder, leve à escola um
pedaço para degustação.

Descrição da proposta:
Uma história com sotaques

Ensino médio
Duração da atividade: 1 semana
Materiais necessários: folha sulfite e lápis
Descrição da atividade: sugerimos que a turma seja
dividida em 5 grupos, e cada grupo terá que pesquisar
sobre um sotaque típico de cada região do Brasil.
•
•
•
•
•

Grupo 1: Região Norte
Grupo 2: Região Nordeste
Grupo 3: Região Centro-Oeste
Grupo 4: Região Sudeste
Grupo 5: Região Sul

Eles deverão pesquisar a origem desses sotaques,
a influência que receberam de outros povos, bem
como, palavras comuns nessas regiões, porém
pouco conhecidas em outros lugares do Brasil. Após
essa pesquisa, apresentarão para a turma o que
eles descobriram. Ao final da apresentação de todos
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grupos, deve ser proposta uma produção textual na
qual os estudantes deverão inserir todos os sotaques
apresentados pelos grupos e, pelo menos, uma palavra
diferente que cada grupo apresentou. O tema da
produção deverá ser livre.
Atividade em família:
Agora que vocês já aprenderam um pouco mais
sobre as diferentes maneiras de conversar presentes no
Brasil, que tal atentarem-se aos diversos termos que sua
família usa? Para essa atividade em família, observem
seus familiares por uma semana, prestando atenção
nos termos mais presentes em suas falas, se existe
algum sotaque ou jeito diferente de falar uma palavra
e, até mesmo, uma gíria comumente empregada pelos
familiares. Após essa observação, criem uma poesia,
valorizando a diversidade das palavras na sua família.

agosto
Dia 9 de Agosto
DIA DOS PAIS

4ª AÇÃO:

Proposta de atividade para o Dia dos Pais
O Dia dos Pais é comemorado anualmente no
segundo domingo de agosto no Brasil, e, no ano de 2020,
será em 09 de agosto. Nessa data, os filhos homenageiam
e agradecem aos papais por serem pessoas especiais,
pela companhia, suporte e carinho recebido ao longo da
vida. A importância da figura paterna é inquestionável,
sendo assim, vamos propor alguns recursos para serem
utilizados nas comemorações entre pais e filhos.
Recursos disponíveis:
• Música temática para o dia dos pais;
(Disponível 40 dias antes da data comemorativa no
Spotify.)
• Música da família (essa versão visa atender às
escolas que optam por fazer uma comemoração do dia
da família ao invés de comemorar o dia das mães ou
dos pais);
(Disponível 40 dias antes da data comemorativa no
Spotify.)
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SEGUNDO SEMESTRE

• Peças de Marketing;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)
• Cartões personalizados;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)
• Vídeo + aula temática no Portal Inteligência
Jovem para adolescentes.
(Disponíveis no Portal Inteligência Jovem até 1
semana antes da data comemorativa.)

setembro
Dia 27 de Setembro
DIA DA FAMÍLIA E DA
ESCOLA CAMINHAREM
EM PROL DA VIDA

5ª AÇÃO:

2ª CAMINHADA EI: DIA DA SAÚDE EMOCIONAL NA ESCOLA

Para toda a comunidade
Duração da atividade: 1 dia
Descrição da atividade: precisamos levar a saúde
emocional para além das paredes das escolas, e isso é
possível quando realizamos a extensão do aprendizado
iniciado dentro da sala de aula. É essencial apresentarmos
à comunidade em geral que uma mente saudável é uma
mente emocionalmente inteligente. Por esse motivo,
criamos um projeto que busca sensibilizar toda a
comunidade sobre a valorização da saúde emocional na
promoção do bem-estar social e da qualidade de vida.
Assim nasceu o evento que une escola e famílias para
saírem às ruas em prol da vida.
A CAMINHADA EI: DIA DA SAÚDE EMOCIONAL NA
ESCOLA, tem como objetivo apresentar para a sociedade
as escolas que, por meio de um trabalho sério envolvendo
as famílias, estão desenvolvendo nos seres humanos a
inteligência emocional.
Nessa data, teremos a oportunidade de celebrar
a união entre escola, família e sociedade para uma
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importante missão. As escolas parceiras do programa
estão convidadas para replicarem o evento em sua
cidade de atuação, todas com um objetivo e unidas
por uma causa social: a importância de trabalhar a
saúde emocional. O mês escolhido tem um grande
significado: é quando acontece a Campanha Brasileira
de Prevenção ao Suicídio, o Movimento Setembro
Amarelo. Segundo dados da OMS (Organização Mundial
da Saúde), até 2020 a depressão será a principal
doença mais incapacitante em todo o mundo, sendo o
maior motivo de afastamento do trabalho. Atualmente,
mais de 120 milhões de pessoas no mundo sofrem de
depressão. Para mudarmos esse quadro, é essencial a
participação de todos para promover a conscientização
da importância da inteligência emocional na formação de
uma sociedade mais saudável. A Escola da Inteligência
lança uma semente que só florescerá com o engajamento
de vocês, queridos professores. Juntem-se a nós nessa
missão de comunicar à sociedade que, para formarmos
jovens felizes e bem-sucedidos, é importante cuidarmos

setembro
Dia 27 de Setembro
DIA DA FAMÍLIA E DA
ESCOLA CAMINHAREM
EM PROL DA VIDA

das emoções. Vamos tornar essa data um momento
incrível e único. Façam a diferença com a gente! Visando
tal evento ocorrer da maneira mais saudável possível e
que nosso objetivo seja atingido, preparamos um passo
a passo de como organizar essa caminhada em sua
cidade.
Para a realização do evento na
disponibilizaremos os seguintes recursos:

escola,

• Peças de Marketing;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)
• Manual da Caminhada EI.
(Disponível 40 dias antes da data comemorativa em
nosso portal de marketing e EI Educacional.)

• Música da família;
(Disponível 40 dias antes do dia das mães no Spotify.)

outubro

6ª AÇÃO:

DIA DOS PROFESSORES

O Dia dos Professores é comemorado no Brasil
em 15 de outubro. Data que merece atenção especial,
principalmente nessa sociedade atual que está cada vez
mais acelerada e exigente, em constante mutação.

Proposta de atividade para o Dia dos Professores

Dia 15 de Outubro

Ser professor é ser dedicação, paciência e
persistência; é ser mestre, saber cativar e inspirar; é
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educar. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar
que o aluno caminhe com seus próprios pés. Quem
compartilha o que sabe, muda a história de quem
aprende. E para as comemorações dessa data tão
especial, ofereceremos alguns recursos.

outubro
Dia 15 de Outubro

DIA DOS PROFESSORES

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Recursos disponíveis:
• Música temática para o dia dos professores;
(Disponível 40 dias antes da data comemorativa no
Spotfy.)
• Peças de Marketing;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)

• Cartões personalizados;
(Disponíveis 40 dias antes da data comemorativa
em nosso portal de marketing e EI Educacional.)
• Vídeo + aula temática no Portal Inteligência
Jovem para adolescentes.
(Disponíveis no Portal Inteligência Jovem até 1
semana antes da data comemorativa.)

7ª AÇÃO:

Proposta de atividades para novembro/dezembro
Finalização no Ano
O final do ano é uma oportunidade de olharmos para
trás e perceber que a vida é a nossa grande mestra.
Tudo o que nos acontece, está de algum modo nos
favorecendo, seja para que possamos melhorar, ou para
despertar alguma mudança em nós, com o propósito de
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sempre nos aprimorarmos. Também, podemos pensar
sobre tudo aquilo que foi construído e vivenciado ao
longo de quase 12 meses, fruto de incansáveis trabalhos,
parcerias e orgulho de viver.

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Para encerrarmos o ano e a campanha
socioemocional com o tema diversidade e a competência
em destaque sendo a criatividade, gostaríamos de
convidá-los a realizar uma Feira Escolar Criativa –
Diversificando as Emoções, na qual os alunos possam
apresentar uma atividade do seu material, trabalhado ao
longo do ano de 2020, por meio de uma exposição para
a escola, os pais e convidados – como uma atividade de
fechamento do ano.
A feira objetivará proporcionar o uso da criatividade,
diversidade e interação, bem como a celebração de

um ano cheio de desafios e aprendizados. Cada turma
irá realizar a atividade conforme sua faixa etária e
livro estudado nas aulas da Escola da Inteligência.
Depois, todos alunos ficarão juntos em um dia, para
apresentarem os resultados e comemorarem o ano que
está se encerrando.
A escola deverá escolher uma data e convidar todos
para participar.
Seguem, abaixo, propostas de atividades.

Pensando “fora da caixa”
A ideia é que os alunos de todas as
séries recriem atividades que realizaram
em sala de aula, incluindo algum elemento
novo e criativo, pensando “fora da caixa”.
Os professores poderão estimulá-los a

executar as atividades e fazer a diferença
para que os visitantes da feira tenham
momentos de aprendizados, trocas de
experiência, inspiração e apreciação.

Atividade em Família (todos os segmentos)
Antes: os pais que puderem, irão escrever um cartão
(como aqueles de Natal) com uma mensagem que diz
sobre o orgulho que sentem pelo filho e sobre o esforço
presenciado ao longo do ano. Cada pai deverá citar
1 acontecimento bom que viveram juntos em 2020 e
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entregar o cartão para o filho, quando for ver o trabalho
dele(a) na feira – como um elemento surpresa. Obs.:
caso o colégio tenha árvore de Natal, o pai poderá deixar
o cartão na árvore para o filho retirar.

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Durante: quando a família chegar ao colégio para
prestigiar os alunos, irão ganhar um “vale-momento
em família” – que será utilizado para aproveitarem o
momento juntos, com alguma mensagem que a escola
deseja. Exemplo: “A vida é o presente; viva hoje, aqui e
agora”.
• Deixar várias lâmpadas desenhadas em papéis,
barbante representando um varal e canetas coloridas
espalhadas pela escola durante a feira, onde os pais
poderão colocar “ideias criativas” para melhorar a relação

em família, o convívio com os filhos, na sociedade, etc., e
deixar de inspiração para outros, ao longo da feira.
• Sorteio: colocar uma urna no pátio principal
da feira e deixar papéis para os pais responderem a
pergunta: “O que é ser criativo para você?” – colocar o
nome deles e, no final, sortear um prêmio.
Depois: na saída da feira, os convidados poderão
registrar em um mural (lousa, flipchart, cartolina) o que
aprenderam nesse dia e o que vão levar para casa como
bagagem, etc. (pode ser uma frase ou palavra).

*Professores, também é bacana atrelar a feira a alguma campanha social na cidade, e cada sala poderá ficar
responsável por conseguir alguma doação diferente da outra, para juntos entregarem tudo a alguma instituição
de caridade. Exemplo: uma sala pode ficar responsável por itens de higiene pessoal, outra, por brinquedos usados,
outra, por alimentos não perecíveis, etc. Todos os itens poderão ser levados pelos pais no dia da feira, como um
“ingresso” para entrar.

Educação Infantil

Material: O Brilho da Inteligência
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: espelho, caixa de sapato e objetos diversos
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 3
• Atividade: C - Pensando sobre a canção: roda de bate-papo
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Descrição da atividade:
Sugestões:
1ª PARTE: replicar essa atividade realizada pelos
alunos em sala;

diferentes. Ao final, pode-se propor a realização de um
um desenho que expresse alegria junto com a família. O
objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças se
apropriem das emoções e aprendam a identificar o que
ela e o outro estão sentindo.

2ª PARTE: complementar a atividade anterior com
um elemento criativo, por exemplo, incluir os convidados
na execução para que vivenciem o que os alunos
aprendem, os quais farão expressões de alegria, tristeza,
muita tristeza (com o choro), raiva (bravo), medo, repulsa
(nojo), sono e a outra pessoa deve adivinhar o que
fizeram, brincando dessa forma, e vice-versa. Depois,
sugerir que façam uma careta (criança e visitante) para se
divertirem juntos, estimular a criatividade e a diversidade
ao observar as duas pessoas no espelho como são

*A decoração da
sala poderá ser dos
personagens fazendo
essas expressões.

Ou
A CAIXINHA DAS SENSAÇÕES
É possível também trabalhar a diversidade por
meio da percepção sensorial e dos sentidos das
crianças, utilizando o que chamamos de Caixinha das
Sensações. Para o desenvolvimento dessa atividade,
basta encapar uma caixa de sapatos, colocar dentro
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dela vários elementos, como pedrinhas, conchinhas,
folhas, lápis, botões, etc., e apresentá-la às crianças que,
de olhos vendados, serão estimuladas a decifrar o que é
cada elemento. Essa atividade desperta nos pequenos
diferentes sensações por meio do tato, permitindo o

novembro
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final de ano

reconhecimento dos objetos e das diferentes texturas e
formas. É importante acrescentar um elemento novo,
usando a criatividade. Essa atividade pode ser feita com

os visitantes da feira, em que o aluno tenta acertar e a
pessoa também, fazendo uma brincadeira de quem
acerta mais.

Ou
Referência da atividade norteadora do material impresso:
•

LIÇÃO 5 - AULA 3

•

Atividade: B – Trabalhando a canção: “DIFERENÇA TEM!”

Descrição da atividade:
Sugestões:
Ensaiar e cantar a música do Javali Pepê – Canção: Diferença tem!

Material: A Ciranda da Inteligência
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: folha A4 com desenho da identidade, lápis de cor, barbante e prendedores, situações
escritas
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 1
Atividade: D – Extra: Cartão de Identidade
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Descrição da atividade:
Sugestões:
Cada aluno irá fazer, usando o lápis de cor, o retrato do visitante no cartão de identidade, considerando suas
características físicas.
*Professores, caso tenham os cartões dos alunos guardados de quando fizeram a atividade, façam um mural
para que todos os cartões fiquem expostos no dia da feira.

Ou
Referência da atividade norteadora do material
impresso:
• LIÇÃO 3 - AULA 2
Atividade: C – Dinâmica: Complete as frases gentis
Descrição da atividade:
Sugestões:
Mostrar aos visitantes a expressão da gentileza e a
importância de ser gentil em todos os relacionamentos
na sociedade, além de incentivá-los a se expressar
gentilmente. A dinâmica poderá ser realizada com o
aluno e o visitante. O visitante receberá uma folha com
algumas situações, e vai dizer ao aluno que não sabe o
que fazer nessas situações, incitando o aluno a ensiná-lo
como agir. Irá dizer a frase e o aluno terá que completar
utilizando “palavras mágicas” de gentileza.
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Situação 1. Indo para a escola, você avista a vizinha
do outro lado da rua e diz... (“Bom dia!” ou “Boa tarde!”).
Situação 2. Você está numa festa de aniversário e alguém
lhe oferece um salgadinho, você agradece dizendo...
(“Muito obrigado(a)!”). Situação 3. Você precisa de um
lápis de cor verde, mas não tem. Seu amigo tem e, então,
você diz: “Você pode me emprestar o lápis verde... (“Por
favor!”). Situação 4. Você precisa entrar no quarto do
seu irmão, então, bate na porta e diz... (“Com licença!”).
Situação 5. Você terminou de jantar com sua família e
precisa sair da mesa para ir ao banheiro. Você diz...(”Com
licença!”). Situação 6. Sem querer, você pisa no pé do
colega quando estão na fila. Você diz... (“Me desculpe!”).
Situação 7. Você vê alguém carregando muitos livros no
corredor e oferece ajuda dizendo...(“Posso ajudá-lo(a)?”).
Situação 8. Um amigo tropeça e cai no pátio da escola.

Você vê, vai até ele e diz... (“Posso ajudá-lo(a)?”).

novembro
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Celebração de
final de ano

Os visitantes poderão criar na hora alguma situação
inusitada também, sem seguir todas as sugestões, bem

como os alunos podem dizer novas palavras mágicas,
além das aprendidas em sala.

*Professores, a sala poderá ser enfeitada com balõezinhos e palavras mágicas dentro deles.
*Será muito bacana se ficarem tocando no ambiente as músicas aprendidas no ano.

Material: Os Jogos da Inteligência
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: a Máscara (modelo do material do aluno), tesoura, materiais de pintura (cola colorida,
cola glitter, giz de cera, caneta hidrocor, lápis de cor), elástico
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 3
Atividade: C – A máscara mágica
Descrição da atividade:
Sugestões:
Deixar as máscaras prontas e disponibilizar para quando
os visitantes chegarem. Eles deverão usar a máscara e valorizar
uma parte física de alguém (Exemplos: Como seu cabelo é
bonito. Seus olhos são lindos.), passando a contemplar o belo
no outro e a fazer uma gentileza. Os alunos farão o mesmo, como forma de incentivar a contemplação do belo e da
diversidade de cada um.
As crianças deverão pintar as máscaras na semana do evento, da forma como desejarem.

Ou
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Referência da atividade norteadora do material
impresso:
• LIÇÃO 5 - AULA 2
Atividade: C – Dinâmica: Valorizando a diversidade,
valorizando a si mesmo
Descrição da atividade:
Sugestões:
Deixar exposto no local os trabalhos sobre a
diversidade das coisas e pedir para os alunos explicarem
o que fizeram para os visitantes. Conduzir os alunos e
os demais a perceberem a diversidade que nos rodeia,
para que compreendam que também fazem parte disso,
e o quanto são importantes justamente por apresentar

características que os distinguem dos demais. Em
seguida, analisem com os alunos as características que
tornam as flores semelhantes entre si e aquelas que as
diferenciam. Façam o mesmo com as figuras dos animais
e das pessoas. Perguntem à turma quais outras imagens
de flores, animais e pessoas eles citaram no início da
atividade que possuem características semelhantes às
das imagens com as quais estão trabalhando. Por fim,
peçam aos alunos que façam um autorretrato. Assim que
os retratos estiverem acabados, incentive-os a comparar
as características uns dos outros representadas no
desenho.
*Professores, será muito bacana se deixarem
tocando no ambiente as músicas aprendidas no ano.

Ensino Fundamental I

Material: As Olimpíadas da Inteligência
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: medalhas, lista de curiosidades sobre as pessoas, quebra-cabeça da confiança
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 3
Atividade: D – A beleza da diversidade
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Descrição da atividade:
Sugestões:
Na semana da feira, perguntem para os alunos o que
eles têm curiosidade de saber sobre as pessoas. Façam

uma listinha de perguntas e, no dia do evento, eles irão
entrevistar as pessoas que passarem pela feira, anotando
qual fruta mais gostam, qual brincadeira, etc. e, depois,
irão deixar expostos os trabalhos para contemplarem a
beleza da diversidade.

Ou
Referência da atividade norteadora do material
impresso:
• LIÇÃO 4 - AULA 2
Atividade: C – O jogo da confiança
Descrição da atividade:
Sugestões:

• Professores, nesse dia, pode-se entregar aos
alunos o quadro de medalhas que ganharam ao longo do
ano, pela participação nas atividades e colocá-las neles
na frente de todos, no “podium” com eles em 1º lugar.
A família também poderá receber medalha, podendo
ser confeccionada pelos alunos de um jeito “criativo” –
colocar dentro do baú para entregar.

QUEBRA-CABEÇA DA CONFIANÇA: montar o quebracabeça junto com os visitantes.

Material: A Inteligência Saudável
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: cartolina, folha A4, caneta hidrocor, bilhete do elogio.
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 3
Atividade: A – Vamos pensar sobre nossas características saudáveis e não saudáveis?
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Descrição da atividade:
Os alunos poderão ensinar aos visitantes o que
é saudável e o que não é saudável. Confeccionar um
quadro dividido ao meio com essas atitudes saudáveis

Celebração de
final de ano

e não saudáveis elencadas, o qual ficará exposto na
feira, podendo criar, no dia do evento, itens além dos
aprendidos em sala. Expor os personagens da EI com
suas as suas características saudáveis e não saudáveis.

*Quando o visitante sair da sala,
poderá receber um bilhete do elogio
feito por algum aluno, para levar de
recordação. Esse bilhete pode ser
preparado de forma criativa em sala de
aula. O bilhete se encontra na Lição 3,
na atividade extra: círculo do elogio.

40

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Material: As Relações Saudáveis
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: cartolina ou folha A5 (mais durinha), palito de sorvete, cola, caneta hidrocor, glitter,
adesivos
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 1
Atividade: D – Você, o mais novo aluno da Escola da Inteligência!
Descrição da atividade:
Sugestões:
Os alunos estarão com suas viseiras feitas
de uma forma diferente e ajudarão os visitantes a
confeccionarem as deles. Encontrarão, no ambiente,
plaquinhas do movimento de busca por um mundo
diferente, por meio do qual promovemos o respeito, a
generosidade, o combate ao bullying, à agressividade
e muito mais. Os visitantes usarão a viseira durante a
feira e poderão levá-las junto com alguma placa que irá
receber. As plaquinhas estarão espetadas em palitos de
sorvete. Assim, eles terão uma responsabilidade social: a
de influenciar pessoas para essa grande missão.
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Material: Eu como Autor da História: A Cidade da Memória
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: maquete dos alunos, isopor ou cartolina, desenhos de casas, prédios, supermercado,
cola, lápis de cor, caixa com espelho
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 1 - AULA 2
Atividade: C – Dinâmica do espelho
Descrição da atividade:
Sugestão:
Assim que os visitantes entrarem, os alunos poderão
realizar a dinâmica do espelho – perguntando quem é o
rei ou a rainha da cidade da memória deles. Quando os
visitantes forem abrir a caixa, conseguirão se enxergar
no espelho e irão descobrir que são eles mesmos.
Depois, apresentar a maquete da Cidade da Memória,

que os alunos fizeram ao longo do ano, e explicar o que
foi feito e o significado. Por último, conduzir os visitantes
a produzirem e personalizarem um item da cidade, além
de colar no isopor ou cartolina, que ficará representando
o bairro da cidade da memória dos visitantes. (As casas,
padarias, supermercados deverão estar prontos para
os visitantes apenas customizarem). Momento para
experimentarem o que as crianças vivenciam em sala e
serem criativos.

Material: As Armadilhas da Mente
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: A4 com marcações da dobradura da caixa, caneta hidrocor, tesoura e cola.
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 2 - AULA 1
Atividade: Caixas de pensamentos positivos e de pensamentos negativos
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Descrição da atividade:
Sugestão:
Os alunos irão explicar de forma criativa aos visitantes
o que são armadilhas da mente. Na sala, poderão ter
espalhadas diversas frases com pensamentos positivos
e negativos, e eles devem se basear nelas. Depois, irão
confeccionar a “Caixa dos Pensamentos”, podendo levála para casa, com o intuito de passarem a questionar
seus pensamentos. Sugerir que montem as caixas de

pensamentos positivos e de pensamentos negativos;
durante uma semana, devem anotar seus pensamentos
e colocá-los na caixa correspondente. Depois de uma
semana, os pensamentos positivos e negativos anotados
precisam ser lidos e deve-se analisar o que pode ser
melhorado e o que é interessante ampliar ou manter.
*Expor as narrativas criadas pela família da Prática
do D.C.D. (Lição 2, aula 3, Atividade em família: aplicando
a técnica do D.C.D.).

Ensino Fundamental II

Material: Mentes Brilhantes, Emoções Saudáveis
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: cartolina, guache, folha sulfite
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 2 - AULA 3
Atividade: A – Refrescando a memória
Descrição da atividade:
Sugestões:
“Semáforo das relações”. Durante a feira, ficará
exposto na sala um semáforo com a descrição da
imagem. Os alunos convidarão os visitantes a uma
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reflexão e pedirão para escreverem na folha, à frente
da bolinha vermelha, o que representa “Pare” neste
momento da vida deles; o que precisa de “Atenção”,
na amarela, e o que poderá continuar fazendo “Vá em
frente”, na verde. Atividade de autoconhecimento e de
estímulo a pensar sobre seus sentimentos.
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PARE: O QUE É NECESSÁRIO COMBATER?
Analisem com os alunos em quais situações é necessário PARAR,
CONFRONTAR, ENFRENTAR, ANALISAR, etc. Parar para olhar para dentro
de si, para reconhecer suas características não saudáveis, para analisar
quais comportamentos prejudicam as relações que estabelecem consigo,
com os outros e com o mundo, para repensar seus erros, para analisar
seus pensamentos, suas opiniões, suas primeiras impressões, seus
posicionamentos, suas emoções e a maneira como se expressam ou se
comportam, etc.
ATENÇÃO: O QUE É NECESSÁRIO ANALISAR?
Quais foram os alertas trabalhados nessa lição?
Ninguém dá aquilo que não tem, ninguém fere se antes
não tiver sido ferido. Há um contexto por trás das pessoas
(uma história de vida, experiências e memórias que
carregam consigo), que necessita ser constantemente
considerado, avaliado e respeitado, etc.

Depois de fazer essa atividade e de
se conhecer melhor, os visitantes poderão
finalizar com a atividade “Eu determino
que” – Lição 1; Aula 3; Atividade C.
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VÁ EM FRENTE: O QUE É PERMITIDO?
Fazer o D.C.D., cultivar pensamentos positivos,
fortalecer os vínculos de amizade, alimentar emoções
saudáveis, descobrir o prazer de se relacionar bem
consigo e com o outro, etc.

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Material: Os Códigos da Inteligência
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: dependerá do que os alunos precisarão para as atividades que decidirem fazer
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• Todas as Lições
Descrição da atividade:
Sugestões:
Dividir os alunos em grupos e cada grupo ficará
responsável por produzir uma atividade de cada código
estudado nas aulas EI.

Códigos: 1 - Eu como gestor dos pensamentos.
2 – Eu como gestor da emoção. 3 – Autoestima. 4 –
Autocrítica. 5 – Criatividade. 6 – Altruísmo. 7 – Relações
Saudáveis. 8 – Sonhos com Disciplina

Material: Eu no Comando da Mente
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: letra da música
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• LIÇÃO 3 - AULA 2
Atividade: C – Desafio criativo
Descrição da atividade:
Apresentar a paródia elaborada em sala para
representar o tema da aula sobre “Pensar antes de agir
e reagir”.
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Entregar a letra aos visitantes da feira e os alunos
podem cantar as músicas em grupo, por meio de uma
apresentação.

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Material: Ser Humano Sem Fronteiras
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: cartolinas, giz de cera, guache, lápis de cor, recortes de revista
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• AULA 1 – O conceito de corresponsabilidade inevitável
Descrição da atividade:
Organizar uma exposição criativa para apresentar
aos espectadores o conceito de Corresponsabilidade
Inevitável. O objetivo é mostrar como cada pessoa
pode, a partir de atitudes simples, contribuir para juntos
construirmos um mundo melhor.
Após a apresentação, os alunos poderão promover
um bate-papo sobre os conceitos apresentados,
incentivando os visitantes a se reconhecerem e a pensar
sobre as marcas que têm deixado nas pessoas ao seu
redor.
A partir dessa explicação, apresentar o conceito do
material SER HUMANO SEM FRONTEIRA. Convidar cada
espectador a pensar sobre uma ação que ele possa
incorporar a sua rotina e que faça a diferença no mundo.

Para tanto, sugerimos a construção de um painel com
o título “SERES HUMANOS SEM FRONTEIRAS, JUNTOS
PARA MUDAR O MUNDO!”, com vistas a incentivar que
cada espectador possa escrever nesse painel uma ação
que ele se compromete a inserir ou praticar mais em sua
rotina, para contribuir com a missão de mudar o mundo.
Professores, ainda para fortalecer essa proposta
de ação social, incentivem os alunos a desenvolveram
para a feira uma ação em prol de alguma instituição. Eles
podem convidar essa instituição para participar da feira
e ficarem responsáveis pela acolhida e momentos de
interação e aprendizados, ou doar os itens arrecadados
por meio do ingresso; visitarem lugares beneficentes e
levar alegria, música, gravar depoimento das pessoas.

Ou
Escolher uma aula do aplicativo Inteligência Jovem, que já realizada com os alunos, e replicar de forma criativa
aos visitantes.
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Ensino Médio

novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Material: Identidade: A Liderança do Eu
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: folha A4, caneta, objetos
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• AULA 4; AULA 6; AULA 7; AULA 8
Atividade: C – Momento Inteligência Multifocal; B – Momento Inteligência Multifocal; C – Momento Inteligência
Multifocal; C – Momento Inteligência Multifocal
Descrição da atividade:
Dividir a turma em grupos e cada grupo ficará
responsável por explicar e expor (objetos, fotos,
apresentações, etc.) de forma criativa o que é: A
Síndrome da Exteriorização Existencial (aula 4), O Silêncio
Proativo (aula 6), o Fenômeno RAM (aula 7) e o Circuito
Fechado da Memória (aula 8). E, como um recurso
concreto, sugerimos que na apresentação possam ser
disponibilizadas folhas sulfites e canetas para que os

visitantes “imprimam” suas identidades, contornando
suas próprias mãos e refletindo sobre quem são. Com
isso, será montado um painel com as identidades de
todos os participantes e espectadores da apresentação.
No painel pode ter a pergunta: “QUAL É A IDENTIDADE
QUE VOCÊ TEM CONSTRUÍDO?”, a qual visa suscitar a
reflexão sobre nossas escolhas e sobre quem somos.

Ou
Escolher uma aula do aplicativo Inteligência Jovem, que já realizada com os alunos, e replicar de forma criativa
aos visitantes.
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novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Material: Eu em Cena
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: projetor ou TV, caixinha de sugestões, decoração estilo cinema
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• AULA 6
Atividade: D – Projeto Luz, Câmera, Ação!
Descrição da atividade:

apresentação – pudessem entender o processo pelo
qual passaram, a dedicação e o envolvimento que foram
necessários ao longo de todo o ano. Assim, apresentem
aos visitantes a produção desse vídeo, feito em 6 etapas
(brainstorming, roteiro, filmagem, edição, pré-estreia e
estreia) e com duração máxima de 5 minutos, que focou
o protagonismo dos jovens na sociedade.

Apresentar para os visitantes os vídeos produzidos
pela turma, ao longo do ano, derivados do Projeto “Luz,
Câmera, Ação!”, com elementos criativos. O projeto,
iniciado no “Episódio 6”, objetivou que os estudantes
desenvolvessem várias competências em cada
etapa, para que na finalização – esse momento de

Ou
Escolher uma aula do aplicativo Inteligência Jovem, que já realizada com os alunos, e replicar de forma criativa
aos visitantes.

Material: Enem, Vestibular e Profissão – Gestão das Emoções
Duração da atividade: 1 dia
Materiais necessários: cartolinas, canetinhas, réguas.
Referência da atividade norteadora do material impresso:
• Lição 9
Atividade: Navegando pela minha história, minha linha do tempo
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novembro
dezembro
Celebração de
final de ano

Descrição da atividade:
Tendo em vista ser a turma que está saindo
da escola, a sugestão visa fazer uma retrospectiva
dessa trajetória dos alunos. Inspirados na atividade
do material, sugerimos que cada aluno construa um
cartaz da sua linha da vida, retratando os momentos
marcantes da sua história, incluindo acontecimentos
vividos na escola ao longo da sua formação. Nessa
linha da vida dos alunos, eles deverão deixar espaço
para representar os próximos 10 anos da sua história
(ou seja, futuro), e os convidados poderão registrar
o que desejam que eles vivam nesse futuro que está
para começar.
A sala será uma linda exposição da história de vida
dos alunos e será organizada para proporcionar uma
despedida emocionante.

Ou
Escolher uma aula do aplicativo
Inteligência Jovem, que já realizada com
os alunos, e replicar de forma criativa aos
visitantes.
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Era um dia como qualquer outro
na Floresta Viva; o professor
corujão já estava acordado, pronto
para mais um dia de aula. Todos
estavam se arrumando para ir à
escola. A onça Saçá arrumava sua
mochila, como faz toda manhã, e
o macaco Totó estava a caminho
da escola, brincando de saltar
de um cipó para outro. O grilo
Digalá ouvia seu podcast favorito
para aprender ainda mais sobre o
mundo. A cobra Tatá terminava
de preparar seu café da manhã,
o javali Pepê, todo atrapalhado,
arrumava seu topete, e o canário
Cantor não parava de cantarolar.
Até que todos se encontram no

meio do caminho, onde estava o
sapo Babá olhando para o lago. Na
noite que passou, havia chovido
demasiadamente, aumentando
o nível da água do lago, e o sapo
Babá estava tentando achar a
ponte que liga o lago até a escola
da Floresta Viva. De repente, o
canário Cantor pousa perto dos
outros animais e conta que o
lago encheu tanto que a ponte
ficou dentro d’agua. Os animais
estavam todos preocupados em
conseguir chegar do outro lado
da ponta.

Se você
estivesse nessa
situação, o que
faria para resolver
o problema?

O ano 2050 chegou e a inteligência
artificial está dominando a maioria
das profissões. No entanto, uma das
profissões que mais está perdendo
espaço para a inteligência artificial
é a medicina, pois os aparelhos de
diagnóstico por imagem conseguem
dar o resultado com maior precisão,
e, além disso, prescrevem de
maneira eficaz o tratamento que o
paciente deverá seguir. Pensando
nisso, como os médicos poderão
atuar nesse novo cenário sem ter sua
carreira prejudicada?

A população mundial, em 2050,
chegou a quase 10 bilhões
de pessoas. Com o aumento
populacional, o mundo enfrenta
problemas de falta de alimentos,
pois, entre outras questões, e por
causa dos resíduos de agrotóxicos
no solo (que aos poucos estão
deixando a terra infértil), a produção
de alimentos está cada vez mais
escassa. Como resolver esse
problema?

Em 2050, em decorrência do
aumento das redes sociais, as
pessoas estão tão acostumadas
a se relacionar por apps que
não fazem uso de nenhum outro
método para ter relacionamentos
amorosos. Contudo, com toda essa
facilidade, nos primeiros conflitos,
os relacionamentos se acabam, e,
logo, as pessoas envolvidas vão
atrás de outras experiências. A
liquidez das relações chegou a um
nível que relacionamento duradouro
é coisa rara. O que fazer para as
pessoas voltarem a ter conexões
mais profundas?

