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MATERIAL

1ª LIÇÃO: EDUCANDO A CONSCIÊNCIA EMOCIONAL: TRABALHANDO AS 
CARACTERÍSTICAS SAUDÁVEIS E NÃO SAUDÁVEIS DA INTELIGÊNCIA
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MATERIAL

1ª LIÇÃO: EDUCANDO A CONSCIÊNCIA EMOCIONAL: TRABALHANDO AS 
CARACTERÍSTICAS SAUDÁVEIS E NÃO SAUDÁVEIS DA INTELIGÊNCIA

Tempo previsto:  15 minutos.

Propor uma refl exão com os fi lhos a respeito do que é Inteligência e como 
a tornamos saudável. Queremos evidenciar que nossa inteligência não é 
fi xa ou rígida, mas sim fl exível e moldável conforme o que vamos apren-
dendo ao longo da vida. Pergunte:

• O que você entende por inteligência? O que é ser inteligente para você? 
O que é saudável? E a inteligência saudável?

• Proposta para 1ª semana: 23 a 27 de março. Aula 1 (30 min)

Proponha refl exões à partir das respostas deles e fi na-
lize dizendo que todos nós somos inteligentes de algu-
ma maneira. Algumas pessoas desenvolvem sua inteli-
gência para as ciências, outras para a música ou dança; 
para projetar edifícios ou uma obra de arte; outras para 
se comunicar com as pessoas. Ser inteligente também 
é saber gerenciar as emoções, ser altruísta, empático, 
pensar antes de agir e reagir e muito mais!

Olá, família! 

Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam seguros em suas casas, 
perto das pessoas que são importantes para vocês, exercitando, mais do que 
nunca, o autocuidado e a empatia. Que loucura tudo isso que está acontecendo, 
não é mesmo?

Tudo começou em 31 de dezembro de 2019. Depois que autoridades chinesas no-
tifi caram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole 
chinesa com 11 milhões de habitantes, a Organização Mundial de Saúde emitiu o 
primeiro alerta. No dia 13 de janeiro do ano seguinte, surgiram informações sobre 
casos no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan e, desde então, tem se espalha-
do pelo mundo. Estamos falando do COVID-19. Mediante a crise mundial, ocasio-
nada por essa pandemia, as pastas governamentais da saúde e educação unem 
forças para ações de contingência em nosso país. Dentre as ações está a suspen-
são temporária das aulas.

Como você sabe, as aulas da Escola da Inteligência são convites semanais para 
que você participe da mais importante viagem que um ser humano pode em-
preender, uma viagem com um grande destino: dentro de você mesmo. E, nessa 
peregrinação, exploramos as múltiplas áreas da nossa complexa inteligência. As-
sim, aprendemos a gerenciar nossos medos e anseios, a confi armos mais em nós 
mesmos e, em meio a tantos outros ensinamentos, nos tornamos autor da nossa 
própria história.

Pensando na importância que as competências e habilidades socioemocionais 
exercem em nossas vidas (inclusive em situações como essa), a Escola da Inteli-
gência organizou algumas atividades que serão desenvolvidas em casa e acom-
panhadas remotamente pelo professor EI.
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Tempo previsto:  15 minutos.

Propor uma refl exão com os fi lhos a respeito do que é Inteligência e como 
a tornamos saudável. Queremos evidenciar que nossa inteligência não é 
fi xa ou rígida, mas sim fl exível e moldável conforme o que vamos apren-
dendo ao longo da vida. Pergunte:

• O que você entende por inteligência? O que é ser inteligente para você? 
O que é saudável? E a inteligência saudável?

• Proposta para 1ª semana. Aula 1 (30 min)

Proponha refl exões a partir das respostas deles e fi -
nalize dizendo que todos nós somos inteligentes de 
alguma maneira. Algumas pessoas desenvolvem sua 
inteligência para as ciências, outras para a música ou 
dança; algumas para projetar edifícios ou uma obra de 
arte, outras para se comunicar com as pessoas. Ser in-
teligente também é saber gerenciar as emoções, ser 
altruísta, empático, pensar antes de agir e reagir e mui-
to mais!

Tempo previsto:   15 minutos.

Fale com sua criança a importância da boa convivência em sociedade e 
que tanto na escola quanto em casa temos algumas “Regras de Convi-
vência”. Peça para que ela pegue uma revista ou livro usados e recorte 
imagens que representem:

- Respeito
- Confi ança
- Sigilo
- Saber falar
- Saber ouvir

Veja a seguir algumas defi nições para ajudá-lo na explicação:
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Extras: se tiver um tempo disponível, vocês podem usar esses recortes 
para montar um varal (num barbante ou linha de nylon) para deixar ex-
postos os combinados básicos da Escola da Inteligência e também podem 
adicionar os combinados das casas de vocês.


