Inteligência Relacional lança material para a Educação Infantil na Bett
Educar 2019
Volume I “Autonomia, Autoestima e Ação” da coleção “Era uma vez... As emoções!” é
destinado para crianças de cinco anos; conteúdo pedagógico conta com músicas
personalizadas para dialogar sobre os temas das aulas de maneira lúdica e divertida,
consolidando conceitos importantes aprendidos no programa de Educação Socioemocional
A formação socioemocional é um dos pilares fundamentais para a educação integral do ser
humano. Ela contribui para o seu desenvolvimento nos mais diversos âmbitos, sejam eles
relacionais ou de desempenho escolar, por exemplo. A criança que aprende a lidar com suas
emoções, que constrói imagens positivas de si mesma e que estabelece relações de troca e
cooperação com os demais adquire melhores condições para enfrentar e superar os desafios
inerentes ao processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Com um programa de Educação Socioemocional há mais de 10 anos em atuação, a Inteligência
Relacional, lança, na Bett Educar 2019, um material pedagógico para a Educação Infantil. O
volume I, titulado “Autonomia, Autoestima e Ação”, faz parte da coleção “Era uma vez... As
emoções”, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento de competências
socioemocionais na primeira infância. Entre os conteúdos do novo material, atividades lúdicas
exploram as sensações das crianças frente a estímulos e trabalhos manuais, onde as emoções
vão ganhando forma e sentido. Canções e danças que promovem a consciência emocional e
corporal também complementam o programa.
“A criança é um ser integrado, que não dissocia brincadeiras de aprendizado, o que
chamamos, em termos técnicos, de aspectos cognitivos e emocionais. Trata-se de um processo
contínuo: a criança está sendo educada a todo o momento, não só nos tempos/espaços de
práticas pedagógicas planejadas. Sendo assim, planos pedagógicos voltados à primeira infância
devem partir das vivências sensoriais e emocionais da própria criança, de realidades que a
façam sentir para aprender. É esse o caminho que direcionamos a partir do nosso material
pedagógico”, diz Gabriela Biaggio, consultora pedagógica da Inteligência Relacional.
As aulas de Educação Socioemocional são desenvolvidas semanalmente, em 50 minutos a 1
hora, onde são propostas atividades que envolvem contos da literatura que exemplificam as
emoções básicas, estabelecendo rotinas que estimulam e respeitam a livre interação entre as
crianças; em que falar e aprender sobre as emoções é um convite para brincar. É no ambiente
escolar que a criança aprende a conviver em grupo, a respeitar o outro, a aguardar a vez, a
brincar junto respeitando algumas regras de convívio, a compartilhar, construindo, assim,
habilidades de relacionamento.
O material pedagógico para a Educação Infantil poderá ser conferido de perto no estande da
Inteligência Relacional (D71), no congresso Bett Educar 2019, que acontece entre os dias 14 e
17 de maio, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Além da Educação Infantil, a empresa
pioneira na sistematização de conteúdos de Educação Socioemocional conta também com
material pedagógico completo e exclusivo de Ensino Fundamental I e II, Médio e EJA (Educação
de Jovens e Adultos).

