
   

 

Escola do século XXI contempla habilidades socioemocionais 

Além de saber conhecer e fazer, Matriz Socioemocional do Colégio Farroupilha contempla o saber ser e conviver 

 

Muito mais do que saber ler, escrever e fazer contas, o estudante da atualidade precisa saber ser, 

conhecer, fazer e conviver. Esses, além de serem os quatro pilares definidos pela Unesco para a Educação 

do Século XXI, são objetivos de escolas que primam pela formação integral dos estudantes, como é o caso 

do Colégio Farroupilha, de Porto Alegre. Além das matrizes curriculares por área do conhecimento, que 

contemplam o “saber conhecer” e o “saber fazer”, o Colégio implantou a Matriz Socioemocional, que 

composta pelos eixos de identidade, convivência e cidadania, volta-se para o desenvolvimento do 

“saber ser” e do “saber conviver” e tem como finalidade formar cidadãos autônomos e éticos. 

 

“Desenvolver a empatia, construir amizades e aprender a trabalhar em equipe são algumas das 

habilidades previstas em nossa Matriz Socioemocional que nos ajudarão no cumprimento de nossa 

missão de formar sujeitos competentes, críticos, reflexivos, que primem pela ética, tenham respeito pela 

humanidade e pelo planeta, tomando para si a responsabilidade pelo mundo em que vivem”, explica a diretora 

pedagógica do Colégio Farroupilha, Marícia Ferri. 

 

No documento, estão definidas quais habilidades serão trabalhadas em cada nível de ensino, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, em cada um dos três eixos. No eixo da identidade, os estudantes 

desenvolvem competências relacionadas ao autoconhecimento, ao autoconceito e à autoestima; no eixo 

convivência são trabalhadas as habilidades sociais e a cooperação; e no eixo cidadania aspectos 

relacionados à liderança e à sustentabilidade.      

                                                                                                                                                                                                                               

‘Perceber-se igual e diferente do outro’ é uma das habilidades trabalhadas no nível 1 da Educação Infantil no 

eixo da identidade. Ao chegar na 3ª série do Ensino Médio, uma das habilidades desse mesmo eixo é ‘associar 

as características pessoais à consolidação da escolha profissional’, por exemplo. 

 

Na prática e de acordo com cada nível de ensino, os estudantes participam de Assembleias 

Escolares, nas quais são incentivados a falar sobre qualquer questão que envolva a convivência do grupo e 

apontar soluções como acordos ou regras; participam de atividades como o Jogo das Emoções, nas quais as 

crianças da Educação Infantil aprendem a reconhecer sentimentos e a refletir sobre suas emoções; e 

protagonizam ações do Movimento #daescolapravida, que visa resgatar valores fundamentais para a 

vida, como o respeito ao outro e ao bem público e a formação para a cidadania, entre várias outras atividades. 
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