EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL
NOS ANOS INICIAIS

O programa Turma Legal é uma iniciativa da OSC
Comunicação e Cultura (Fortaleza), em

desenvolvimento desde 2015, com participação
avaliativa e criativa dos professores que participam.
Participam secretarias de educação, assim como
escolas e professores por adesão individual.

Os anos inicias do Ensino Fundamental são o momento
propício para a educação socioemocional:
▪As crianças saem da etapa egocêntrica para iniciar o
desenvolvimento moral (5 - 7 anos).
▪A heteronomia aumenta a influência exemplar do
professor.

▪Vão iniciar a etapa da autonomia (9 - 10 anos).
▪Vivem um pico de alta do controle de impulsos
anos).

(5 - 8

A educação socioemocional diz respeito à formação
do caráter e da personalidade das crianças, missão
da educação.
As competências socioemocionais foram incluídas
na BNCC, mas já eram considerada anteriormente
nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
O afrouxamento dos laços familiares e o impacto
educativo dos meios de comunicação e mídias
sociais aumenta a importância da escola nesse
campo.

OBJETIVOS
▪ O programa Turma Legal objetiva o desenvolvimento
socioemocional das crianças, preparando-as para a
autonomia (adolescência-anos finais do EF).
▪ Visa também aumentar a coesão das turmas e a
cooperação entre os alunos, para criar um ambiente

favorável à aprendizagem e diminuir o estresse docente.
▪ Tenciona expandir a inteligência emocional dos
professores, aumentando a capacidade de dar atenção

individualizada e afeto aos alunos.

O programa Turma Legal é uma metodologia ativa
baseada em emoções. A ludicidade é componente
importante.
Ele aproveita o efeito identitário da turma escolar
(grupo social primário) e o espelhamento que acontece
entre seus integrantes. Provoca a verbalização e a
interação dialógica.
Guiadas por provocações emotivas e indagações do
professor, as crianças rememoram suas experiências de
vida e processam percepções e valores.

▪ O núcleo do programa está constituído por
vivências quinzenais de 50 minutos. Essa
periodicidade alimenta a expectativa das
crianças e permite inseri-lo no ensino religioso.
▪ Atividades semanais rápidas reforçaram a
autoatenção emocional das crianças.
▪ Os professores são instrumentalizados para a
educação emocional continuada, transversal ao
ensino.

AVALIAÇÃO DE PROCESSO (professores, 2019 * )
Solicitados a dar uma nota de 0 a 10.

▪ Interesse dos alunos pelo programa: 9,2
▪ Facilidade de aplicação do programa: 9,3
▪ Satisfação pessoal por participar: 9,4

▪ Melhor conhecimento do aluno: 9,2

.

*2019 foi o último ano em que o programa se
desenvolveu em condições normais, devido à
interrupção do ensino presencial.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

*

Opções de resposta: Muito – Médio – Um pouco - Nada

▪ Valor para o entendimento/cooperação entre alunos:
Muito 95% – Médio 5%
▪ Valor para melhoria do comportamento em aula:
Muito 87% – Médio 13%
▪ Valor para a formação da personalidade do aluno:
Muito 89% – Médio 11%
*2019 – os alunos avaliados estavam concluindo
o primeiro ano de par ticipação no programa.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR
A formação do professor é técnica e pessoal. Acontece
através de processo Aprender Fazendo, com
necessidade mínima de formação remota inicial.
No plano técnico, o programa adota o conceito da
dupla conceituação, que constrói conhecimento sobre
o conteúdo e sobre as condições para ensiná-lo, ao
mesmo tempo.
No plano pessoal, que chamamos Aprendizagem
Profunda, o programa visa o desenvolvimento da
inteligência emocional do professor.

O professor tem um papel de mediação. Ele faz as
provocações e encaminha a conversação através de
indagações regradas, garantindo a participação de
todas as crianças.
Observa para detectar situações que mereçam uma
atenção especial ou mesmo mudanças no seu
relacionamento com a criança.
O aspecto discursivo-instrucional é mínimo.

Planos de aula
completos e
autoexplicativos
guiam os
professores.

APRENDIZAGEM PROFUNDA
O professor é provocado emocionalmente pelas atividades
que anima. Ele também rememora suas experiências e
histórias de vida. As perguntas que faz as crianças, são
também para ele.
Amistosamente, é pego na “armadilha” das vivências, para
também evoluir emocionalmente.
Este é considerado um resultado estratégico do programa,
pois a capacidade de o professor educar, de todas as
maneiras possíveis e desejáveis, depende de seu estado
emocional.

“A compreensão emocional que surge quando os
professores estabelecem vínculos com os alunos e fazem
desses vínculos o suporte da aprendizagem cria condições

propícias para a aprendizagem e para resultados
acadêmicos de alto nível, gera sentimentos de satisfação
e bem-estar profissional nos professores, transforma a

tarefa educativa em uma aventura comum, vitaliza os
fazeres do ensinar”.
Juan Casassus, A Educação Emocional

Passei a refletir sobre minhas atitudes, tentando me colocar no lugar dos alunos para
entender as atitudes deles. Melhorei pessoal e profissionalmente. Profa. Maria
Leiliane Silva, Quixadá, CE.

Estou mais humana, mais coerente. Acredito mais que meu trabalho faz a diferença na
minha vida e na vida de meus alunos. Profa. Eliane Peres de Souza, Guararema, SP.
Aprendi a observar com propriedade os meus alunos, e minhas filhas também. Profa.
Rosângela Coelho, Horizonte, CE.
Aprendi a ter mais paciência e a resolver as coisas com mais calma. As atividades me
ajudam a me preparar profissionalmente e humanamente. Profa. Fabiola Farias,
Belém, PA.
Assim com as crianças eu também tive mudanças positivas, hoje sou mais paciente,
compreensiva, empática, atenciosa, carinhosa. Profa. Geilia del Aguila, Milhã CE.
Melhorei como pessoa, aprendi a ser mais empática, a dominar a turma usando de
diálogo e convencimento. Profa. Nara Luce de Paiva Pimentel, Quixeramobim, CE.

O programa me deu uma grande ajuda no comportamento instrucional, no sentido de
me comportar de modo empático. Profa. Gleice da Silva, Caieiras SP.

Competências focadas:
autoconhecimento, empatia, tolerância, compaixão,
acolhimento, resiliência, solidariedade,
cooperação/colaboração, escuta, comunicação,

extroversão, otimismo, autogestão e autocuidado.
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