PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL REFORÇA APOIO A
ESTUDANTES DURANTE QUARENTENA

O isolamento social, imposto pela pandemia, não está sendo fácil para ninguém, mas os
alunos, pais e educadores do Colégio Singular, com unidades em Santo André, São
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, contam com o apoio do Programa Escola da
Inteligência, do escritor Augusto Cury, um diferencial que tem ajudado a lidar com as
emoções e, certamente, permitirá que eles saiam ainda mais fortalecidos dessa situação.
Neste período de grandes mudanças e incertezas, a escola precisa se inovar a cada instante
e ir além do ensino de matérias acadêmicas convencionais para estimular os estudantes.
É preciso buscar formas para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.
E essa tem sido a proposta da Escola da Inteligência, a qual tem disponibilizado
atividades para os estudantes por meio de videoaulas baseadas na matéria e atividades
pedagógicas para serem realizadas em casa. Os pais contam ainda com manuais de
atividades em família, cursos EAD sobre inteligência sociomocional, Academia de
Gestão da Emoção, audiolivros e palestras com Augusto Cury, Camila Cury e
especialistas. Os educadores também usufruem de todos os benefícios voltados aos pais,
além de atividades pedagógicas voltadas às famílias, lives diárias com consultores de
ensino, plantão de atendimento online dos consultores e posts diários com temas
direcionados para o período de quarentena.
O Singular foi a rede ensino pioneira na Região do Grande ABC a implantar o Programa
Escola da Inteligência na grade curricular, o qual aborda assuntos do dia a dia que
permitem reflexões e discussões, como o desenvolvimento da inteligência saudável e a
autoconsciência e a importância da educação na formação da personalidade. O programa
também aborda formas para superar ofensas (bullying) e frustrações, como desenvolver a
autoestima, perseverança, honestidade, determinação, entre outros. Nesse processo
educacional, as famílias também participam de forma envolvente do conteúdo abordado
e, consequentemente, aproxima-se ainda mais da escola.
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