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Realização

Como conquistar o interesse dos alunos 
– conexão e relacionamento

Profª. Dra. Silmara Rascalha Casadei
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Nosso Percurso

• A geração atual
• Raízes e asas
• Por que esses conteúdos e não outros?
• Temas urgentes e abrangentes
• O que move os alunos?
• Vozes da escola
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32% da 

população 

mundial

Nativos

digitais

Colaborativos

Múltiplos

Ansiosos

A mais tolerante e aberta

Conectados

DEPARTAMENTO DE CENSO DOS EUA

1990 a 2010

5



6

Experiências

Hiperconexão

Intuição

Tecnologia em si

Inteligência 

socioambiental

Vínculo familiar

Mestres do futuro

2010...
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Centros de Interesse

Decroly – 1925

• Professores conhecessem os aspectos fisiológicos, 
psicológicos e sociais. 

• Mundo natural: curiosidade e afetividade global
• Observação – conexão com as ciências naturais, 

palavras e cálculos.
• Associação: geografia e história – amplitude, causa e 

efeito
• Expressão: idiomas, arte, movimento, música, 

memória.
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Método de Projetos

Dewey - 1916

• A escola como instrumento de transformação social 
Conexões entre os interesses sociais e aprendizagem. 

• Escola Ativa:  tendências juvenis, significados, 
intercâmbios e cooperações.

• Formação do Caráter – disciplina, cultura, eficiência 
social, refinamento pessoal e partilha maneira 
elevada as experiencias.

• Atração pelo saber, densidade do aprendido e 
significação.
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Método de Projetos

Kilpatrick – 1918 

• Sistema de Projetos
• Situações-problemas reais de cada conjunto de 

alunos
• A decisão dos projetos, plano de trabalho, 

execução dos projetos (prazer da  pesquisa e 
responsabilidade de escolha)
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Reorientação Curricular

Freire & Saul: 1991

• Respeito à identidade cultural do aluno.

• Apropriação e produção do conhecimento relevantes e 

significativos para compreender e transformar a realidade.

• Mudança e compreensão do que é ensinar e o que é aprender.

• Estímulo à curiosidade.

• Trabalho coletivo .

• Resgate da identidade do professor.

• Integração da comunidade escolar .
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INTERDISCIPLINARIDADE

Fazenda,  2008

• Atitude Interdisciplinar 
• Estabelecimento de metas comuns a partir dos projetos 

existenciais. 
• História de Vida e Sentido para a vida.
• Negociação para a circulação de conceitos, novas 

hipóteses, novas concepções.
• Parcerias que podem emergir novos perfis de cientistas, 

novas formas de inteligência.
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1990: a década do cérebro

Gardner 1993  

Múltiplas 
Inteligências

Ausubel 1982 
aprendizagem 

significativa Delors 1996 
aprender a 

conhecer, fazer, 
ser e conviver

Seymour Papert
1967

Criador da linguagem 
de programação
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Conexão e Relacionamento

Machado, Nilson.

Pessoas (projetos)

Conhecimento

Base Dados
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“Por que alguns 
conteúdos e não outros?”  
In: Pérez Gómez
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Porque esses conteúdos e não outros
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Temáticas urgentes e abrangentes

• Inteligência Socioemocional

• Educação Financeira

• Solidariedade

• Literatura

• Ciências

• Educação Digital

• Sustentabilidade

• Idiomas

• Trilha de talentos pessoais
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Competências do Professor

• Vínculos

• Competência na área

• Didática

• Pesquisa

• Atualização 
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O QUE MOVE OS ALUNOS?

Maior aula do mundo

• PROJETO DE 

INICIATIVA DA 

UNESCO E UNICEF.

• PARTICIPAÇÃO DE 400 

CRIANÇAS E JOVENS 

DE CABO VERDE.

21



+500 ALUNOS PARTICIPANTES
• DR. ANDRE L. SANTA MARIA 

(LAB. ASTRAZENECA). 

• MÉDICO À FRENTE DO ESTUDO 

DA VACINA CONTRA A COVID-19 

(UNIVERSIDADE DE OXFORD EM 

PARCERIA COM A UNIFESP).

CRIANÇAS 
DIALOGANDO E 
CONECTADAS PARA 
COMPREENDER 
MELHOR
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Trilha de Talentos
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O QUE PERCORREMOS?

• A geração atual
• Raízes e asas
• Por que esses conteúdos e não outros?
• Temas urgentes e abrangentes
• O que move os alunos?
• Vozes da escola
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D = Diálogo
“Ninguém educa ninguém, 
ninguém 
se educa sozinho.
Os homens se educam em 
comunhão mediados pelo
mundo!” Paulo Freire
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Realização

Como fortalecer as competências socioemocionais 
dos jovens da sociedade digital? Como os educadores 

podem estar alinhados a este processo?

Profa. Miriam Brito Guimarães
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A Sociedade Digital

• Nuvem social
• “Um espaço sem fronteiras onde se 

partilha uma “linguagem digital” comum 
que permite a utilizadores de diferentes 

nacionalidades e contextos comunicar com 
sentido;
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A Sociedade Digital

• A soma das interações que vamos 
realizando acaba constituindo a 
identidade digital através dos interesses e 
publicações.

• Registros - Pegadas
• História
• Identidade Digital 
• Identidade Digital x Identidade Presencial
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A vida digital e saúde 
emocional

Aspectos positivos e negativos 
de ambientes digitais...
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Fatores de proteção

Recursos para Bem-estar

• Encontrar ajuda com mais facilidade
• Possibilidade de participar de forma anônima (segurança) –

timidez
• Menos vergonha em se expor
• Maior possibilidade de encontrar focos de interesse
• Aprender
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Fatores de proteção

Recursos Conectividade social 

• Manter as relações - cultivar
• Formar novas relações
• Encontrar os amigos “on line”
• Acessibilidade para algumas deficiências
• Participar de comunidades virtuais
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Fatores de risco?

Photo: Lin Shao-hua

• Distanciamento durante 
situações presenciais

• Redução do tempo para 
encontros presenciais

• Diferença na comunicação 
presencial e on line

• Cobrança por participar e 
interagir com as postagens dos 
amigos.

• Expectativa de estar disponível 
e conectado 24/7

• Lidar com a rejeição

39



Cidadania Digital

• + do que etiqueta
• Consciência digital 
• Comportamento seguro, 
responsável e crítico
• Educação = Intencionalidade
• Ação da escola?
• Vida digital saudável – Obter estímulos positivos, 

proteção contra os negativos.
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Conectividade
53%

43%

17%

Redes sociais melhoram 
conexão com família e 
amigos

Redes sociais os ajudam a 
sentirem-se melhor quando estão
deprimidos ou
estressados/ansiosos

Redes os fazem
sentirem-se pior

https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/mental-health-infographic-final_1.pdf

Pesquisa entre jovens americanos (14 a 20) 2020 
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36,00%

51,00%

0,00%
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20,00%
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40,00%

50,00%

60,00% Jovens - sintomas relacionados à depressão 

Sem COVID Com COVID

?
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• Como podemos ajudar os jovens a fortalecerem suas habilidades socioemocionais 
na sociedade digital?

• Definir habilidades que são cruciais na vida cotidiana: 
• Ex. Autopercepção (emoções), comunicação empática, autocontrole e estratégias de 

busca de bem-estar.
• Intencionalidade da escola – currículo – necessidade de formalização do tempo e 

frequência.
• - Informação    + Participação
• Intrapessoal e interpessoal
• Promover reflexões= perguntar
• Dilemas que promovam debates em torno de situações de incidentes digitais, para 

que possam refletir e aumentar o senso crítico. 
• A força do grupo
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• Referências:

Digital life and youth well-being, social connectedness, empathy, and narcissism C James, K Davis, L Charmaraman, S Konrath, P Slovak, E Weinstein, ...Pediatrics 140 
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Realização

Trilha da aprendizagem socioemocional 
- o estudante universitário

Dra. Patricia G. Furlanetto 
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Para resistir a essa perda de 
orientação comum, será preciso 
aterrar em algum lugar. Daí a 
importância de saber como se 
orientar, e traçar uma espécie de 
mapa de posições ditadas por essa 
nova paisagem...

Onde aterrar? Bruno Latour, filósofo 
francês, 2020.
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Nativos digitais

Século XXI

Estão se preparando para 
profissões que ainda não existe

Tecnologia e Neuropedagogia: 
Educação do futuro
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OBRIGADA
PROF. DRA. PATRICIA 
FURLANETTO
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Não podemos voltar ao normal! 
Como desenvolver um currículo socioemocional 

para escolas do presente?

Igor Ramos

62



63



64



65



66



67



Não podemos voltar ao “normal”!
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Fontes: Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes; Fletlich Bilyk & Goodman; 2004;Anselmi et al.,2010;The WHO World 
Mental Health Surveys: Global Perspective 69
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Mais do que nunca, a escola precisa promover saúde mental e 
desenvolvimento socioemocional para a comunidade escolar!
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Mas como fazer isso de 
forma estruturada?
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Como construir um currículo 
socioemocional para escolas 
do presente?
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Trago algumas perguntas para ajudar nesse caminho!
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Antes de começarmos…
Quem são seus aliados(as)?
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UBUNTU
Eu sou porque nós somos!
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12 passos a partir desse contexto

que podem servir para você! 
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1 Que estudante queremos?
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1 Que estudante queremos?

Autônomo(a)

Aprendente
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1 Que estudante queremos?

Aberto(a) à experiência

Crítico(a)
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1 Que estudante queremos?

Colaborativo(a)

Conectado (a)
85



2 Quais práticas de socioemocional já 
existem?
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2 Quais práticas de socioemocional já 
existem?

Trilhas de socioemocional
Anos finais

Projeto de vida
Ensino médio
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2 Quais práticas de socioemocional já 
existem?

E Educação infantil e Anos iniciais?
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2 Quais práticas de socioemocional já 
existem?

Jogos cooperativos
Anos iniciais

Contação de história
Educação infantil
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2 Quais práticas de socioemocional já 
existem?
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2 Quais práticas de socioemocional já 
existem?

INTENCIONALIDADE
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3 Como você entende o desenvolvimento 
humano?
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3
Como você entende o desenvolvimento 
humano?
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3
Como você entende o desenvolvimento 
humano?

Psicanálise, Vygotsky, Piaget, Bloom...
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4 Quais são os ritos da escola?
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4 Quais são os ritos da escola?

Prática ancestral de identidade e pertencimento
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4 Quais são os ritos da escola?
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4 Quais são os ritos da escola?

Noite de autógrafo
Educação infantil

Roda de Conversa com 6º ano
Anos Iniciais

Cápsula do tempo
Anos Finais

Dormindo no Elvira
Ensino Médio
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5 Estude o cérebro!
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5 Estude o cérebro!
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5 Estude o cérebro!
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5 Estude o cérebro!

Lawrence, K., Campbell, R., and Skuse, D. 2015. Age, gender, and puberty influence the development of facial emotion recognition. Front. Psychol. 6:761. 
doi:10.3389/fpsyg.2015.00761
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6 Olhe para BNCC!
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6
70%

30%
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Cognitiva Socioemocional

Motivação

H
O

R
IZO

N
TE

p
ro

je
to

 d
e

 vid
a
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7 O futuro não existe!

107



7 O futuro não existe!
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7 O futuro não existe!

Considere as questões atuais do Brasil e do mundo
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7 O futuro não existe!

Escola do PRESENTE!
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7 O futuro não existe!

Diversidade, equidade e inclusão
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7 O futuro não existe!

Portanto, o desenvolvimento socioemocional é para
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8 Currículo do Elvira Brandão

Macrocompetências

Competências

Habilidades

Objetivos de 
aprendizagem
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Autoconsciência

Consciência social

Habilidade de 
relacionamento

Tomada de decisão 
responsável

Autogestão
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Habilidade de 
relacionamento

Empatia

Compreender as situações a partir do ponto de vista do outro, considerando ideias e 
sentimentos dos outros nas suas atitudes e decisões.

Ouvir com atenção como o outro se sente em diferentes contextos e na sequência 
reproduzir na íntegra seu discurso sem agregar percepções próprias, contando se 
necessário com apoio de educadores

Macrocompetência

Competência

Habilidade

Objetivo de 
aprendizagem

Ciclo 3
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Ciclo 1
Baby, G2 e 

G3

Ciclo 2
G4, G5 e 1º 

ano

Ciclo 3
2º, 3º e 4º 

ano

Ciclo 4
5º, 6º e 7º 

ano

Ciclo 5
8º, 9º e 1º 

ano

Ciclo 6
2º e 3º EM
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Ciclo 1
Baby, G2 e 

G3

Ciclo 2
G4, G5 e 1º 

ano

Ciclo 3
2º, 3º e 4º 

ano

Ciclo 4
5º, 6º e 7º 

ano

Ciclo 5
8º, 9º e 1º 

ano

Ciclo 6
2º e 3º EM

PROJETO DE VIDA

117



9 Traçe seu próprio mapa
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9 Traçe seu próprio mapa
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10 Formação de educadores é a chave!
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10 Formação de educadores é a chave!
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10 Formação de educadores é a chave!
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11 Olhando e semeando a cultura escolar.
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11 Olhando e semeando a cultura escolar.

124



11 Olhando e semeando a cultura escolar.

Engajamento, pertencimento e 
identidade
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E qual o último passo?
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12 Celebrar a cada conquista!
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É sobre desenvolver toda comunidade e cada um dos seus integrantes!
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”Por que nos causa desconforto a sensação de 
estar caindo? A gente não fez outra coisa nos 
últimos tempos senão despencar.”

Ailton Krenak
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Vamos juntos?

Igor Ramos
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Continue se capacitando com nossos cursos online!

http://humusead.com.br/courses/professor-gestor-o-novo-papel-docente
http://humusead.com.br/courses/retencao-de-alunos-relacionamento-e-geracao-de-vinculo
http://humusead.com.br/courses/captacao-e-retencao-de-alunos-no-ensino-superior-ideias-praticas-com-o-padrao-3as
http://humusead.com.br/courses/captacao-retencao-e-saude-financeira-para-escolas
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://humusead.com.br/courses/gestao-de-custos-e-orcamentos-em-escolas-melhorando-suas-margens-de-rentabilidade
http://humusead.com.br/courses/orcamento-nas-instituicoes-de-ensino
http://humusead.com.br/courses/gestao-eficaz-da-secretaria-academica
http://humusead.com.br/courses/combate-a-inadimplencia-educacional
http://humusead.com.br/courses/captacao-de-alunos-como-criar-e-vender-sua-proposta-de-valor
http://humusead.com.br/courses/planejamento-estrategico-na-pratica-para-empresas
http://www.humusead.com.br/courses/recrutamento-e-selecao-por-competencias
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Ebooks – Gratuitos

https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-educacao
https://www.humus.com.br/ebook-lideranca-e-gestao
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoas-competencias
https://www.humus.com.br/ebook-gestao-pessoa-dentro-academia
https://www.humus.com.br/ebook-processos-avaliacao-mec
https://www.humus.com.br/ebook-aplicativos-games-plataformas
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes-segunda-edicao
https://www.humus.com.br/revista-inspiracoes
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Obrigado por participar do
RESET – A Nova Jornada do Aluno !

Para nós é uma grande honra poder contribuir e 
agregar valor a você e sua instituição.

Equipe HUMUS

@humusconsultoria

Nos acompanhe nas redes sociais

https://www.instagram.com/humusconsultoria/?hl=pt-br
https://www.facebook.com/humusconsultoria/
https://www.linkedin.com/company/humusconsultoria/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCUlrJkIBb54HhK24L6KP36Q

