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RESUMO

Educação emocional na escola: educando para a vida

Esse projeto de extensão é um projeto de impacto social, pois está sendo realizado através de uma relação dialógica com os alunos, professores e comunidade escolar da maior

escola pública municipal da cidade de Ituiutaba.  Tem por objetivo compreender como esse fenômeno acontece entre os jovens do sétimo ao nono ano do turno matutino, da

referida escola, a partir dos tipos de preconceitos, intimidações, sentimentos e consequências das experiências vividas por esses jovens dentro e fora da escola e validar a

efetivação das rodas de conversa e dos diálogos interativos, como estratégia de resolução não violenta   em situações envolvendo conflitos emocionais, bem como descobrir as

melhores intervenções para a prevenção deste ato, no sentido de ajudar a escola a diminuir e/ou eliminar essas situações. Esse projeto de extensão começou a ser desenvolvido

em 2015 na referida escola, de forma interdisciplinar, com os 750 alunos, do turno matutino, das séries finais do ensino fundamental (sétimo ao nono ano), juntamente com os

docentes e equipe gestora, tendo como temática central a compreensão e reflexão sobre a violência emocional sofrida e praticada pelos adolescentes tanto na escola, como na

sociedade em geral. Em 2016 esse projeto de extensão visou oportunizar formas diferenciadas de convivência no espaço escolar, valorizando a amizade, os valores humanos e a

integração entre os alunos e professores envolvidos no projeto, oportunizando assim ao educando, aprender novas formas de ser e conviver.  Estamos discutindo com os

discentes, situações de violência emocional, ocorridas no nosso cotidiano social, bem como situações que ocorrem no ambiente escolar contribuindo dessa forma para a

educação emocional desses alunos. Acreditamos que a conscientização é o caminho para a erradicação dessa prática no interior das escolas, por isso a importância desse

projeto e da sua continuidade.
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