
 
 

Comunicado 132/2018  
Programa Semente - Educação Socioemocional 

Campinas, 13 de novembro de 2018 

 
 

Prezados Pais e Responsáveis: 

Quando pensamos no desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes, sabemos que           
ele vai além de habilidades cognitivas, ampliando-se para a construção de habilidades            
socioemocionais, o que corrobora  as novas demandas da atualidade. 

As habilidades socioemocionais constituem um conjunto de aptidões que o sujeito pode            
desenvolver para lidar com seus próprios sentimentos e emoções, favorecendo seu           
autoconhecimento, autocontrole, empatia, tomada de decisões responsáveis e        
habilidades sociais para estabelecer relações saudáveis. Pesquisas apontam que ao          
alcançar tais competências, há melhor aproveitamento do desenvolvimento dos indivíduos          
como um todo, inclusive nos aspectos cognitivos, além de favorecer a sua convivência             
nos variados contextos. As pesquisas comprovam ainda que os resultados desse trabalho            
estendem-se por vários anos, mesmo depois de seu término. 

É fato que realizamos diversas ações ao longo do ano com essa temática. No entanto,               
acredita-se que essas habilidades possam ser melhor desenvolvidas no ambiente escolar           
por meio de propostas sistematizadas, aplicadas regularmente, a fim de promover a            
constante reflexão de nossas crianças sobre temas que promovam seu desenvolvimento           
socioemocional. 

Diante desse contexto e considerando que as competências cognitivas e socioemocionais           
possibilitam sucesso dentro e fora da escola, ou seja, ajudam crianças a transformar             
intenções em ações, o Colégio Rio Branco Campinas implantará no ano de 2019 o              
Programa Semente, para os alunos do 1º ao 5º ano.  

Trata-se de um programa que promoverá o desenvolvimento socioemocional de crianças           
e adolescentes, por meio de aulas estruturadas, inseridas na grade curricular.  

Convite: Palestra com Dr. Celso Lopes de Souza, médico e psiquiatra 
Dia 28/11 - quarta-feira - 19h30 às 20h30 

Para apresentar o Programa Semente, teremos uma palestra com o Dr. Celso Lopes de              
Souza, médico e psiquiatra, um dos fundadores do Programa Semente, no dia 28/11,             
quarta-feira, das 19h30 às 20h30, no auditório da Biblioteca. Será de fundamental            
importância a presença e participação de todos. Clique aqui para fazer sua inscrição. 

Ressaltamos que o material didático utilizado consta da lista de material dos alunos e será               
comercializado diretamente pela equipe do Programa Semente nas dependências do          
Colégio Rio Branco, na primeira semana de aulas de 2019 (28/01 a 01/02/2019). 

Contamos com a presença e colaboração de todos para a implantação do Programa. 

Equipe Pedagógica 

 

http://programasemente.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCzyDKltAxZFuJY-lTgFQ3atc6AOV6Y3q9vS5ThHfe0hS_2Q/viewform

