Colégio Arnaldo
apresenta as
diretrizes para o
desenvolvimento
de habilidades
socioemocionais
dos alunos.

Muito se fala sobre a importância do estímulo das competências
e habilidades socioemocionais nas instituições de ensino, porém,
para garantir a sua efetiva implantação na rotina dos
estudantes é necessário elaborar a matriz da escola. Dessa
forma, a instituição de ensino terá diretrizes pedagógicas claras,
não apenas para o ano, mas para toda a trajetória acadêmica
do aluno.
Conheça o trabalho desenvolvido pela direção e pela orientação
educacional do Colégio Arnaldo.
Antes, no entanto, vamos entender a linha do tempo dos
estudos das habilidades socioemocionais e o seu valor para a
vida de crianças e jovens.

O que são habilidades sociemocionais e como elas
chegaram às escolas
Em resumo, ter habilidades socioemocionais significa saber
reconhecer e gerir os próprios sentimentos nas situações do
cotidiano, sobretudo na ocorrência de conflitos, na interação e
no convívio com o outro.
I

Em 1990 , a inteligência emocional ganhou uma abordagem
robusta por pesquisadores de psicologia e de educação, sendo
associada ao aumento da riqueza da vida humana. O elevado
rendimento acadêmico e a grande capacidade produtiva
deixaram de ser demandas exclusivas do mercado de trabalho.
A capacidade de relacionamento interpessoal e com o
ambiente foi tomando cada vez mais espaço na educação e na
https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015
economia.
Em , o Fórum Econômico Mundial (WEF) apresentou um
relatório sinalizando a carência dessas habilidades nos jovens
que ingressavam no meio empresarial e em 2018 sinalizou as

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
competências
desejáveis para o mercado de trabalho.
II

Em 2017 , a      (BNCC) orientou
instituições de ensino sobre a atuação com as dimensões das
emoções.
III

Em 2019 , o tema foi incorporado às aprendizagens essenciais do
currículo obrigatório das escolas públicas e privadas.

Para o que mais serve o desenvolvimento das habilidades
socioemocionais?

http://inpd.org.br/?noticias=habilidades-socioemocionais-sao-fundamentais-para-boa-saude-mental-afirma-pesquisadora

A    mostra que as habilidades socioemocionais e
afetivas impactam direta e positivamente na aprendizagem, uma
vez que preparam o aluno para ter responsabilidade com seus
compromissos, para lidar com seus conflitos internos, com
ansiedades, com situações de tensão do cotidiano e também
ensinam a ter a autoconfiança necessária para os desafios da sua
evolução como estudante e como pessoa. Além disso, contribuem
com a melhora da convivência com o outro, tornando o local de
aprendizagem, isto é, a escola ou o local de trabalho, um ambiente
propício para a troca de experiências e discussões.
Um colégio que prepara seus alunos no aspecto acadêmico e de
inteligência emocional é mais completo e forma cidadãos mais
preparados para os desafios da vida.

Apresentação da matriz de habilidades socioemocionais no
Colégio Arnaldo
O ponto de partida da atuação do nosso Colégio com as
habilidades socioemocionais são as 5 personalidades
apresentadas pelo       amplamente utilizadas
http://lepes.fearp.usp.br/os-cinco-grande-fatores-e-suas-respectivas-competencias/
pela psicologia
moderna. Em tradução livre, esses “cinco
grandes fatores” são reduzidos em traços de  
conhecidos pela sigla OCEAN:

01

Openness to experence
(Abertura para a experiência);

02

Conscientiousness
(Conscienciosidade);

03

Extraversion (Extroversão);

04 Agreeableness (Amabilidade);
05

Neuroticism / dominius (Neuroticismo
ou Estabilidade Emocional).

Considerando os traços de personalidade e entendendo que eles
são refletidos pelo comportamento das pessoas, no Colégio
Arnaldo escolhemos trabalhar cinco competências.
Conheça as 5 competências relacionadas aos fatores de
personalidade no Colégio Arnaldo:

1) Abertura para a experiência - relacionada à
competência inovação;
2) Conscienciosidade (que significa ser organizado, esforçado e
responsável pela sua própria responsabilidade) - relacionada à
competência autonomia;
3) Extroversão (que significa orientar os interesses e energias para
o mundo exterior) - relacionada à competência consciência social;
4) Amabilidade (que significa cooperatividade, atuar em grupo de
forma colaborativa e cooperativa) - relacionada à competência
relacionamento interpessoal;
5) Estabilidade Emocional - relacionada à competência
autoconhecimento

Agora você já conhece os fatores, personalidades e competências
que relacionamos no Colégio Arnaldo. Mas, fomos além.
Consideramos em nossa matriz que cada competência listada
acima resulta do fato de o indivíduo conseguir relacionar um
conjunto de habilidades socioemocionais, que buscamos
desenvolver em nossas ações pedagógicas e formativas.
Por exemplo, a competência inovação é consequência de o
indivíduo ter bem desenvolvidas as habilidades de criatividade,
curiosidade, letramento digital e conectividade.
E foi assim que distribuímos os conjuntos de habilidades que
precisamos estimular durante a vida do estudante no Colégio
Arnaldo, o que pode ser conferido no quadro abaixo.
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MATRIZ DE
COMPETÊNCIA E
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS

Competência 01 – Autogestão
Conhecer a si mesmo, suas emoções e pensamentos,
compreendendo a influência deles sobre o seu próprio
comportamento e agindo de maneira adequada em cada
situação. Refere-se à capacidade que uma pessoa tem para
escolher e para guiar seus próprios caminhos, realizando o
que é necessário para chegar aos seus objetivos.

Habilidades:
Autoconhecimento: Conhecer a si mesmo, suas emoções e

pensamentos, identificando seus sentimentos e padrões de
comportamento.
Autocuidado: cuidar de si, de sua saúde e de seu
bem-estar, promovendo uma melhor qualidade de vida para
si mesmo.
Autorrespeito/Autoestima: Reconhecer seu próprio valor,
competência e adequação, construindo, assim, uma imagem
positiva ou negativa com relação a si mesmo.
Determinação/Perseverança:
Ser
determinado
e
permanecer firme em um objetivo que se quer alcançar, não
desistindo diante das dificuldades.
Resiliência: Recuperar-se em situações difíceis, superando
obstáculos e resistindo a pressões.
Planejamento: Conceber antecipadamente uma ação,
estabelecendo métodos e estratégias para atingir
determinado objetivo.
Autenticidade: Agir com verdade, originalidade, expressando
seus sentimentos e opiniões.

Competência 02 – Autonomia
Gerir sua vida, efetuando de forma racional e consciente suas
próprias escolhas.

Habilidades:
Confiança/Autoconfiança: Sentir-se confiante nas suas

habilidades, acreditando realizar algo da melhor maneira
possível.
Responsabilidade: responder por seus próprios atos ou por
algo que lhe foi confiado, executando, com qualidade, as
tarefas que estão sobe sua responsabilidade.
Disciplina: Respeitar e cumprir preceitos e normas, a fim de
contribuir para o bom funcionamento de uma atividade
individual ou em grupo, objetivando o alcance de um resultado
específico.
Proatividade: Antecipar-se para evitar ou resolver
problemas, tomando a iniciativa na busca de soluções e na
promoção de mudanças.

Competência 03 – Consciência social
Perceber a sociedade ao seu redor, demonstrando
sensibilidade em relação às necessidades de outras pessoas
e do ambiente que o cerca, ciente de que suas ações
individuais afetam o todo.

Habilidades:
Consciência de classe: Sentir-se pertencente, de maneira

consciente e afirmada, a uma classe social específica, agindo
de forma solidária e organizada, na defesa dos interesses
coletivos da própria classe.
Conduta ética: Comportar-se de acordo com os princípios e
com os valores morais da sociedade em que está inserido.
Honestidade: Agir com sinceridade consigo e com os outros,
falando a verdade, agindo com honra, decência e
transparência.
Respeito: Tratar alguém ou algo com grande apreço,
deferência e consideração.
Consciência ambiental: Compreender o ambiente em sua
totalidade, ciente de que suas ações individuais afetam o
todo.
Solidariedade/Humanidade: Identificar-se com o sofrimento
dos outros, se dispondo a ajudar para solucionar ou amenizar
a situação.
Empatia: Ser capaz de sentir o que outra pessoa sentiria ou
está sentindo, compreendendo seus sentimentos e emoções,
caso estivesse vivenciando a mesma situação que ela.

Competência 04: Inovação
Resolver problemas por meio da criatividade, partindo do desejo de
mudar o contexto e o resultado, procurando novos e melhores jeitos
de fazer as coisas.
Ensino Médio: ênfase na inovação social e desenvolvimento loca.

Habilidades:
Criatividade: Ser capaz de criar e inventar algo novo ou de

executar determinada ação ou tarefa de maneira nova e
melhor.
Curiosidade: Possuir grande desejo pelo saber refletido na
prática da exploração, da investigação e da busca do
conhecimento.
Letramento digital: Dominar para interagir e acessar os
textos em plataformas digitais, sendo capaz de compreender
as situações de leitura e escrita que acontecem nesse
contexto, utilizando os diversos recursos tecnológicos
disponíveis.
Conectividade: Ser capaz de estabelecer conexões,
formando uma rede comunicativa, interativa e sinérgica.

Competência 05: Relacionamento interpessoal
Relacionar-se bem, com uma ou mais pessoas, nos diversos
contextos: familiar, escolar, de trabalho, religioso ou comunitário.

Habilidades
Empatia: Ser capaz de sentir o que outra pessoa sentiria ou

está sentindo, compreendendo seus sentimentos e emoções,
caso estivesse vivenciando a mesma situação que ela.
Comunicação assertiva: Expressar-se de maneira clara e
precisa, valorizando o dialogar e exercitando a escuta ativa.
Compaixão: Sentir piedade para com o sofrimento do outro,
combinado ao desejo de aliviá-lo ou minorá-lo.
Cooperação: Trabalhar em conjunto com uma ou mais
pessoas.
Escuta ativa: Concentrar-se totalmente no que está sendo
dito, dedicando-se a ouvir e a compreender o que o outro tem
a dizer.
Flexibilidade/adaptabilidade: Adaptar-se com facilidade a
diferentes ambientes, atividades, situações e opiniões,
assumindo o outro ponto de vista como mais adequado ao que
você possui.
Humildade: Agir com simplicidade, consciente de suas próprias
limitações e fraquezas.
Gentileza: Agir de forma amável e cordial, demonstrando em
suas falas e atitudes atenção e cuidado com o outro.
Discernimento: Fazer escolhas avaliando as situações com
bom senso e clareza, separando o certo do errado.
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Distribuição das habilidades socioemocionais por segmento e ano/série
Habilidade
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Autocuidado
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