
 

 

PROJETO “EXTRAORDINÁRIO” 

 

Jéssica Cenci Gasperin1; Angélica Chassot Weschenfelder2 

Eixo temático: Diversidade e Inclusão 

 

Resumo: Atualmente o corpo é idolatrado da mesma forma como é desvalorizado. Os padrões 

de beleza e normalidade, reforçados pela mídia e pelo consumismo, revelam novas gerações 

inseguras em relação a si e a sua corporeidade. Na escola, local onde as diversidades se 

encontram e as diferenças se evidenciam, surgem conflitos que revelam preconceitos 

construídos socialmente. Em contrapartida, a legislação atual avançou consideravelmente em 

relação a assegurar os direitos de diversas minorias, dentre elas as Pessoas Com Deficiência 

(PCD). A Educação Inclusiva garante o acesso e a permanência de PCD na escola regular, 

tornando-a o ambiente perfeito para a conscientização e a valorização das diferenças, 

minimizando as dificuldades e evidenciando as potencialidades desse público. O projeto 

“Extraordinário” desenvolvido nos anos finais do Ensino Fundamental na Escola Felipe dos 

Santos, da cidade de Veranópolis, teve por objetivo desenvolver habilidades socioemocionais, 

citadas por autores como Tought, Abed, Santos & Primi. Dentre elas: amabilidade, 

autoconsciência, tomada de decisão responsável, habilidades de relacionamento, consciência 

social, resiliência emocional, além do respeito e valorização da diversidade, principalmente 

em relação às PCD, público, infelizmente, ainda vítima de preconceitos e estigmas. Este 

projeto justificou-se porque os alunos de hoje serão os profissionais de amanhã, em todas as 

esferas sociais, inclusive na governamental. Portanto, torna-se importante sensibilizá-los para 

que percebam as diferentes realidades presentes em seu cotidiano, compreendendo não 

somente o outro, mas também a si mesmos, construindo valores morais e éticos.  Assim, 

diversas atividades foram desenvolvidas no decorrer do período de realização do projeto 

multidisciplinar. O ponto de partida foi o filme “Extraordinário”, baseado no livro de mesmo 

nome, de R.J. Palacio. A partir dele foram discutidos conceitos como normalidade, bullying, 

corporeidade, estre outros, através de atividades diversas: debates, criação de vídeos, leituras, 

jogos cooperativos, estudo sobre a Síndrome Treacher Collins, dinâmicas de grupo, etc. Por 

fim, como fechamento do projeto, foram convidadas diversas PCD para um bate-papo, dentre 

elas pessoas com deficiências adquiridas na adolescência e juventude, com o intuito de expor 

vivências e reações frente às mudanças em suas vidas, suas relações consigo e com os outros. 

Como resultado obteve-se a compreensão em relação à importância das diferenças, que são 

essenciais para a construção de uma sociedade mais empática, justa e humana, na qual todos 

são respeitados e valorizados independentemente de suas características físicas, culturais, 

sociais ou emocionais. 
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Na atualidade a escola pública enfrenta diversos desafios. Um destes desafios está 

relacionado á formação humana, e a construção de alunos cidadãos.  

 

O papel da escola é fazer compreensível o significado dos conceitos das 

normas e valores, se esforçar para torna-los visíveis, assimilar os valores no seu 

comportamento ao conscientizá-los na sua relação com os outros alunos afirmando 

sua autonomia, estabelecer limites ao exercício da liberdade, contribuir para uma 

convivência democrática. Desta forma, a escola deve preocupar-se, possibilitando 

condições para que a sociedade que a abriga ingresse em seu meio, assumindo assim 

seu compromisso como local de transmissão de saber e construção do conhecimento 

o papel da escola neste mundo que se transforma, deve estar equilibrado entre uma 

função sistêmica de preparar cidadãos tanto para desenvolver suas qualidades como 

para a vida em sociedade. Ao mesmo tempo, deve exercitar sua função crítica ao 

estudar os principais problemas que interferem em sua localidade, devendo apontar 

soluções. (SANTOS; SERRANO, [20--?]). 

 

 Portanto, cabe a escola o papel de mediar os alunos, para que observem com 

criticidade o ambiente em que passam boa parte do dia: a escola, já que para muitos, ela é o 

primeiro local de interação social, considerando outras pessoas a não ser a sua própria família. 

Dessa maneira, cabe também preparar o aluno para um olhar mais atento em direção aos 

problemas sociais, iniciando justamente pela tomada de atenção aos problemas escolares, 

tomando-os como ponto de partida para reflexão e assim, buscando soluções práticas. 

 Foi pensando nisso que partindo da proposta da Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de Veranópolis, sob o Eixo Temático “2018: Tempo de Semear”, que a Escola 

Municipal de Ensino fundamental Felipe dos Santos, construiu o Projeto “Semeando Vidas”, 

dentro do qual abrangerá três eixos distintos em cada trimestre, sendo o primeiro eixo 

denominado “Semeando Diversidade”.        

  “Semeando Diversidade”, portanto, é um projeto voltado aos temas transversais, 

desenvolvido em todas as disciplinas e áreas do conhecimento de forma integrada, 

trabalhando as relações interpessoais e possibilitando a construção de seres humanos capazes 

de se colocar no lugar do outro, compreendendo seu ponto de vista e sua motivação ao 

interpretar suas ações, serem empáticos. Tais atitudes poderão desenvolver a solidariedade, e 

a capacidade de conviver com as diferenças, bem como contribuir para a construção de seres 

autônomos e cidadãos participativos, conscientes e responsáveis em relação à coletividade.

 Tal projeto se justifica, já que a inclusão destas temáticas como “pano de fundo” aos 

conteúdos curriculares permite tomar a prática e a vida cotidiana como objeto de 

aprendizagem, o que contribui com o desenvolvimento das habilidades e competências 

socioemocionais dos alunos, condições necessárias à participação ativa, propositora e 

transformadora. Dentre tais habilidades e competências podemos citar: amabilidade, 

autoconsciência, tomada de decisão responsável, habilidades de relacionamento, consciência 



 

social, resiliência emocional, além do respeito e valorização da diversidade, proporcionando, 

assim, a reflexão quanto ao papel que desenvolvem na escola e sociedade, refletindo sobre sua 

relação consigo e com os outros (relações intra e interpessoais).    

 Portanto, tal projeto tem como objetivo principal, desenvolver nas crianças e 

adolescentes um sentimento que os levem a compreensão de que atitudes positivas, para 

consigo mesmo ou para com os outros, grande ou pequena, são fundamentais para as 

mudanças em todos os setores da sociedade: família, política, educação, saúde, meio 

ambiente, responsabilidade social e qualidade de vida. 

 Sendo assim, como ponto de partida para iniciar tal projeto foi escolhido o filme 

“Extraordinário”, baseado no livro de mesmo nome, de R.J. Palacio. A partir dele foram 

discutidos diversos conceitos como normalidade, bullying, corporeidade, estre outros, através 

de atividades diversas: debates, criação de vídeos, leituras, jogos cooperativos, estudo sobre a 

Síndrome Treacher Collins, dinâmicas de grupo, entre outras atividades.    

  Durante os primeiros debates um importante assunto surgiu, por parte dos próprios 

alunos dos anos finais: inclusão escolar e Pessoas com Deficiências. Tais questões surgiram 

principalmente pela preocupação de alguns alunos com casos de Bullying dentro da própria 

escola contra seus colegas com deficiência. Assim, foram ampliadas as atividades planejadas 

e o tempo de duração de tal projeto, buscando assim, trabalhar mais especificamente algumas 

questões sobre o assunto.         

 A seguir, encontra-se o marco teórico, no qual foram consultados autores como 

Tought e Abed, além de documentos educacionais, como a nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Em seguida, apresentam-se mais detalhadamente a metodologia utilizada 

durante o desenvolvimento do projeto, e posteriormente, os resultados encontrados.  

 

Marco Teórico 

 

 A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz à tona, dentro de suas 

competências gerais aspectos já conhecidos na escola, mas que nunca antes foram explanados 

no currículo brasileiro. As chamadas habilidades ou competências socioemocionais buscam, 

antes de tudo, formar cidadãos críticos em relação a si mesmos e aos outros, conscientes de 

sua relação consigo mesmo e com os outros. Assim, “podemos considerar tais competências 

tão importantes quanto o domínio lógico-matemático ou a leitura e a escrita.” (TOGNETTA, 

2018). 

 Nas competências da BNCC observa-se, mais especificamente na competência geral 

de número 9, a seguinte proposta: 



 

 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 

natureza. (BNCC, 2018). 

 

 De acordo com Semis (Nova Escola, 2018), “em linhas gerais, a ambição da Base em 

suas competências passa pela mesma premissa: mobilizar atitudes, valores, conhecimentos e 

habilidades que possam estimular as crianças em soluções criativas e criar uma sociedade 

socialmente mais justa e humana”. Para especialista Pamela Bruening, diretora de aprendizado 

profissional na Cloud9World, as habilidades socioemocionais devem ser trabalhadas na 

escola, para posteriormente serem estendidos também à família e comunidade. (SEMIS, Nova 

Escola, 2018). 

  Ou seja, é pela escola que se espera a tão sonhada transformação social, já que os 

alunos de hoje serão os profissionais e governantes de amanhã. “É claro que o aluno ainda 

tem que saber o que é uma equação de 2° grau, mas não é só isso”, afirma Anita Abed, 

psicopedagoga na Mind Lab do Brasil e consultora da Unesco.  Ainda para Abed, “a escola 

tem que transmitir o conhecimento, mas também ensiná-lo a lidar com esse conhecimento, a 

ser crítico, e usar o que aprende para resolver problemas na sociedade”. (NOVA ESCOLA, 

2018). 

 

Na escola, os alunos aprendem a se relacionar, a lidar com diferentes 

opiniões e costumes, a trabalhar em equipe e até a estabelecer alvos mais elevados 

para si mesmos. Isso exige que eles desenvolvam uma série de habilidades não 

estritamente cognitivas, mas que têm mais a ver com sua capacidade de construir 

relações de confiança e de se autoconhecer, de mobilizar ou controlar suas emoções, 

seja para atingir objetivos escolares ou para criar um ambiente positivo ao seu redor. 

(CARVALHAES, Gestão Escolar, 2018) 

 

No livro “Uma questão de caráter” (Intrínseca, 272 págs), o escritor e jornalista 

americano Paul Tough vai além, e coloca que o sucesso no meio universitário não está ligado 

ao bom desempenho na escola, mas sim à manifestação de características como otimismo, 

resiliência e rapidez na socialização. O livro ainda explica que competências socioemocionais 

não são inatas e fixas: “elas são habilidades que você pode aprender; são habilidades que você 

pode praticar; e são habilidades que você pode ensinar”, seja no ambiente escolar ou dentro de 

casa. (PORVIR, 2018). 

Em países como os Estados Unidos, a discussão sobre a implementação de habilidades 

socioemocionais no currículo ocorre desde os anos 1990. Variando a localidade, havia 

interesse na adoção dessas capacidades. Algumas escolas testaram programas como “Service 



 

Learning”, “Community Care”, entre outros, mas sempre com resultados mistos, pois não 

havia uma estruturação. Apenas na última década, porém, alguns estados adotaram em seu 

currículo o aprendizado socioemocional (“social and emotional learning”, na sigla em inglês). 

(YOSHIDA, Nova Escola, 2018). De acordo com pesquisas: 

 

Escolas que estão implementando o aprendizado de habilidades 

socioemocionais de maneira sistêmica registraram um aumento no nível acadêmico 

de seus alunos. Uma pesquisa com diretores mostrou que no desenvolvimento da 

habilidade dos alunos de aplicar seu conhecimento em situações do mundo, 30% 

reportaram sucesso. Em relação ao desenvolvimento do conhecimento do aluno em 

áreas importantes, as escolas que fizeram essa opção tiveram 46%. (YOSHIDA, 

Nova Escola, 2018). 

 

No Brasil, ainda é preciso que os gestores escolares entendam que a Base Nacional 

Comum Curricular é só um ponto de partida, e que a maneira em como tais conceitos serão 

trabalhados é que farão a diferença. Assim, “para a sua implementação é importante 

desenvolver dentro do currículo escolar estratégias pedagógicas de forma a dar protagonismo 

aos professores e um norte para a prática docente”. (FARIA, 2018). 

Porém, na prática, a dúvida que surge é de que forma trabalhar tais conceitos, já que a 

escola já tem inúmeras questões a se preocupar, e os professores sequer aprenderam sobre tal 

conteúdo em sua formação. Raquel Guimarães, professores da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), defende que no caso dos professores, é necessário mudar de paradigma na 

sala de aula, incorporando o conceito de salas invertidas, em que o professor tem o papel de 

mediador/facilitador, liderando discussões e dinâmicas. Ainda para ela, “o currículo deve 

incorporar, de forma transversal às áreas do conhecimento, a possibilidade de 

desenvolvimento dessas competências”. (NOVA ESCOLA, 2018) 

Muitas vezes, o professor teme não ser capaz de trabalhar essas competências em sala 

de aula, mas ele não se dá conta de que já faz isso naturalmente. Para Tonia Casarin, 

educadora e especialista em competências socioemocionais "é preciso colocar em prática a 

intencionalidade: ao propor um trabalho em grupo para a turma, podemos explicar porque é 

importante trabalhar em grupo. Ao terminar a atividade, fazer com que os alunos debatam o 

que aprenderam com a confrontação de ideias e cooperação." (GRAVAS, Nova Escola, 

2018).           

 Ainda para a autora, “o professor pode inserir esses conceitos em atividades que já 

realiza. Ao dar uma aula de interpretação de texto, por exemplo, ele pode propor que os 

estudantes reflitam sobre o que o personagem estava sentindo ao tomar determinada atitude. 

Essa seria uma ótima maneira de trabalhar a empatia", (GRAVAS, Nova Escola, 2018).  



 

Em relação à avaliação em se tratando do trabalho escolar com as habilidades 

socioemocionais, o psicólogo Ricardo Primi reforça que, diferentemente das avaliações 

cognitivas, a socioemocional não busca estabelecer um nível ideal de pontuação. Para ele, é 

“importante lembrar que nesse tema não podemos definir qual competência é bom ter em 

maior ou menor grau. Trata-se de um conjunto de características que cada pessoa tem em uma 

combinação diferente”. (PORVIR, 2018).       

 Mas, afinal, quais são estas habilidades? E de onde surgiram tais conceitos? Buscamos 

a explicação através da psicologia, primeiramente, já que há algum tempo, entre os 

psicólogos, tem crescido o reconhecimento de que é possível analisar a personalidade humana 

em cinco dimensões, conhecidas como Big Five. (PORVIR, 2018).  

 

Os Big Five são resultado de uma análise das respostas de questionários 

sobre comportamentos representativos de todas as características de personalidade 

que um indivíduo pode ter. Quando aplicados a pessoas de diferentes culturas e em 

diferentes momentos do tempo, as respostas a esses questionários demonstraram ter 

a mesma estrutura, o que deu origem à hipótese de que os traços de personalidade 

dos seres humanos se agrupam efetivamente em torno de cinco grandes domínios. 

(PORVIR, 2018) 

 

A partir dos anos 60, pesquisas de grande amostragem detectaram que cinco fatores 

principais resumiam a variação existente. Os autores que mais contribuíram ao modelo à 

época, considerados os “pais” da teoria, foram: Lewis Goldberg, Robert R. McCrae e Paul T. 

Costa, Jerry Wiggins e Oliver John. (PORVIR, 2018) 

Este último, Oliver John, sugere uma divisão das competências em cinco eixos: 

abertura ao novo (que se desdobra em curiosidade para aprender, imaginação criativa e 

interesse artístico), consciência ou autogestão (determinação, organização, foco, persistência e 

responsabilidade), extroversão ou engajamento com os outros (iniciativa social, assertividade 

e entusiasmo), amabilidade (empatia, respeito e confiança) e estabilidade ou resiliência 

emocional (tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração, superação de 

problemas). (SEMIS, Nova Escola, 2018).       

  Ou seja, para o autor se as escolas estruturarem uma linha de trabalho que 

contemple essas cinco competências, então as chances de sucesso na formação de estudantes 

tornaram-se muito maiores, construindo assim, através da escola, uma sociedade mais humana 

e solidária. 

 

Metodologia 

 



 

Como citado anteriormente, o projeto foi proposto aos anos finais do ensino 

fundamental, tendo como objetivo principal, desenvolver nas crianças e adolescentes um 

sentimento que os levem a compreensão de que atitudes positivas, para consigo mesmo ou 

para com os outros, grande ou pequena, são fundamentais para as mudanças em todos os 

setores da sociedade: família, política, educação, saúde, meio ambiente, responsabilidade 

social e qualidade de vida.         

 Aprofundando ainda mais, foram elencados os seguintes objetivos específicos para o 

projeto: 

 Promover um ambiente de respeito na escola, para que a diferença não seja tratada 

pela ótica da exclusão, do desrespeito e da violência; 

 proporcionar, a partir dos conteúdos ministrados, a reflexão sobre valores humanos e 

de inclusão, em consonância com as propostas do PPP da escola; 

 Possibilitar e fomentar estudos a respeito do “Bullying” visando à orientação dos 

alunos e o combate a esta prática no ambiente escolar; 

 Envolver alunos, professores e toda a comunidade escolar em eventos e debates sobre 

a diversidade e a boa convivência, buscando sempre a transformação do espaço 

escolar em um local de liberdade e respeito; 

 Desenvolver atividades a respeito das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 (estas devem 

ser trabalhadas ao longo de todo o ano letivo); 

 Propagar a prática de boas maneiras e da importância da gentileza para a construção 

de relações saudáveis. 

 Assim, diversas atividades foram desenvolvidas no decorrer do período de realização 

do projeto multidisciplinar. Como já citado, o ponto de partida foi o filme “Extraordinário”, 

baseado no livro de mesmo nome, de R.J. Palacio. O livro/filme foi escolhido pelas 

educadoras, por ter em seu enredo uma história que envolve os temas presentes no projeto, 

onde a partir dele foram discutidos conceitos como normalidade, bullying, corporeidade, estre 

outros, através de atividades diversas.       

 Assim, cada professor desenvolveu as atividades articulando ações entre disciplinas, 

promovendo atividades de acordo com as faixas etárias e os próprios interesses ou problemas 

presentes nas turmas. Uma destas atividades foram os debates mediados, um dos temas 

explorado foi sobre o corpo e a corporeidade, por exemplo, onde os alunos foram 

incentivados a perceberem seus corpos, em mudanças, como uma transição. Trazendo à tona o 

respeito a ele e a sua valorização, com ações relacionadas á saúde física e mental. O objetivo 

principal estava ligado á percepção quanto o corpo além da estética e da imagem, mas sim, 

como o instrumento de ação no mundo.       



 

 O livro foi trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa, através de leituras e 

posteriormente trabalhos envolvendo partes do texto e interpretação das mesmas.  Também 

foram feitas criações de vídeo por parte dos próprios alunos, e sessões de filmes com a mesma 

temática, sobre as diferenças em todos os sentidos: econômica, social, cultural e racial, 

explorando as diversas facetas da nossa sociedade. 

 Em algumas turmas mais específicas, foram discutidas as relações entre as pessoas, 

devido a problemas de relacionamento entre os alunos. Assim, foram colocadas situações para 

que os alunos compreendam o razão de alguns comportamentos, sejam eles provenientes de 

problemas familiares ou pessoais, propiciando reflexão sobre empatia, tolerância e resolução 

de problemas, de modo que os alunos percebam que precisam entender e respeitar a si e aos 

outros para que a escola se torne um ambiente sadio, de boa socialização, que promova o bem 

estar.           

 Também foram desenvolvidos na aula de ciências estudos sobre as Síndromes e 

alterações genéticas, como a Síndrome de Treacher Collins, presente no personagem principal 

da história. Nas aulas de Artes, foram desenvolvidos trabalhos variados, focados nas 

diversidades como a confecção dos dados contendo diversas facetas diferentes ou das caixas 

“Vista a sua cara” com o objetivo dos alunos perceberem as diferenças e as valorizarem. 

 Nas aulas de Ensino Religioso a temática da diversidade também foi explorada, 

através de conversar sobre o respeito e a tolerância. Também foram discutidas as emoções 

presentes no filme, de modo que os alunos também pudessem falar sobre seus próprios 

sentimentos e situações em que passaram por situações similares a dos personagens. Ao 

proporcionar uma reflexão sobre o preconceito ainda presente na sociedade, os alunos 

concluíram que a o preconceito racial ainda está bastante presente no nosso país. Cada um 

pode dar sua opinião, e expor situações vivenciadas ou presenciadas sobre a temática. 

Uma psicóloga foi convidada para palestrar com os alunos sobre o tema “bullying”, 

assunto importante a ser discutido nas escolas, também presente na temática do projeto. A 

partir deste assunto, outro tema surgiu por parte dos próprios alunos: a inclusão escolar e as 

deficiências na escola.  A partir de tal temática foram desenvolvidas diversas dinâmicas de 

grupo com o objetivo de debater os temas, propiciando discussões e exposição de ideias.  

Adentrando nesta temática, foi realizada uma sensibilização, no qual os alunos 

puderam se colocar no lugar das Pessoas com Deficiências (PCD) ao participar de vivências 

envolvendo Deficiência Física, Intelectual, Auditiva e Visual, proporcionando o contato com 

cadeira de rodas, muletas, simulação de Deficiência Visual (vendas), simulação de 

Deficiência Auditiva (protetor auricular) e a dificuldade de comunicação, bem como a 



 

simulação de Deficiência Intelectual, através da resolução de testes/problemas considerados 

difíceis para a turma.  

Como fechamento do projeto, foram convidadas pessoas com deficiências, entre eles 

jovens e adolescentes com deficiências adquiridas ou congênitas, para um bate papo sobre 

“Diversidade e Deficiência”, explicando os tipos de deficiência e a visão da inclusão escolar 

pela história e relatos dos próprios alunos inclusos. Nesta exposição de vivências foram 

relatados casos de preconceito bem como as ideias que as pessoas constituem em relação a si 

e aos outros, a partir do que veem, das primeiras impressões, de sua imagem.  

 

Resultados 

  

 A partir das atividades desenvolvidas, considerando turmas distintas e atividades 

específicas a cada idade/turma, pode-se perceber resultados também diferentes em cada 

grupo: 

 Nas turmas em que foram trabalhados questões de relacionamento, houve mais 

procura da parte dos estudantes para a mediação do professor para a resolução de conflitos. 

Nestes casos o professor proporcionou momentos de diálogo, onde todos puderam expor 

opiniões e explicar atitudes tomadas anteriormente. Vários assumiram o “erro” ou “ter tomado 

uma atitude equivocada em determinado momento”, percebendo assim uma reflexão sobre as 

próprias atitudes e consciência em relação á tomada de atitude responsável e ao 

autogerenciamento. Assim, os professores puderam incentivar a autonomia para a busca de 

soluções dos conflitos, para que eles possam, no futuro, sozinhos, encontrar soluções 

democráticas e justas para possíveis conflitos que venham a existir. 

 Durante as conversas, alguns alunos se sentiram a vontade para contar sobre 

problemas familiares, que já passaram ou que ainda estão passando, seja ao grande grupo, ou 

até mesmo individualmente aos professores que estavam aplicando as dinâmicas e 

intervenções do projeto. Em alguns casos foram feitos encaminhamentos à rede de apoio do 

município para serviços como o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência 

Social), oferecendo acompanhamento psicológico para a família. 

 Em relação ao bullying, também houve melhora nas ocorrências na escola, já que 

através das dinâmicas os próprios “bullies” puderam sentir na pele as emoções e o sofrimento 

ao estar do outro lado das “brincadeiras”. Em alguns casos alunos foram chamados para 

conversas individuais. 

 Sobre o tema preconceito, muitos relatos dos alunos chamaram atenção. Foram 

discutidos o preconceito em diferentes esferas: em relação a gênero e sexualidade, social, 



 

cultural, religiosa, racial, etc. os alunos expuseram suas próprias vivências, ou situações de  

preconceito que vivenciaram, chegando à conclusão que o preconceito racial ainda é bastante 

presente na nossa realidade. 

 Em relação à inclusão escolar e as deficiências, os alunos puderam conhecer e 

vivenciar novas realidades, refletindo sobre as necessidades deste grupo, na escola e 

sociedade, compreendendo a necessidade das adaptações propostas aos colegas (alunos com 

deficiências), bem como conhecer recursos de acessibilidade. Ao ter contato com pessoas que 

se tornaram deficientes na juventude e adolescência, puderam refletir sobre suas próprias 

vidas, sobre problemas enfrentados no dia a dia e sobre resiliência emocional, principalmente 

sobre como superar desafios e se fortalecer emocionalmente a partir dos mesmos. 

  

Considerações Finais  

 

 Através das reflexões acima, pode-se perceber que o projeto Extraordinário foi 

importante ao proporcionar reflexões acerca de diversos assuntos, indispensáveis para a 

tomada de consciência a respeito dos problemas sociais. Pode-se perceber de forma geral, a 

compreensão em relação à importância das diferenças, que são essenciais para a construção de 

uma sociedade mais empática, justa e humana, na qual todos são respeitados e valorizados 

independentemente de suas características físicas, culturais, sociais ou emocionais. 

  Exercitar a amabilidade, a tolerância e o altruísmo são conceitos chave para construir 

uma escola que atenda a todos, tornando os alunos mais preparados para o respeito á 

coletividade. Mais do que isso, a temática “diversidade e inclusão” é perfeita para o trabalho 

com as competências socioemocionais, já que na troca de experiências com os colegas e 

demais pessoas com deficiência proporcionadas pelo projeto, foram de encontro ás habilidade 

trabalhadas, entre elas a autoconsciência e consciência social, principalmente através da 

empatia, em saber se colocar no lugar do outro.  

Cabe ressaltar, que ao trabalhar emoções estamos contribuindo para a formação de 

alunos mais humanos, capazes de refletir sobre problemas e conflitos, e a partir deles buscar 

soluções democráticas e justas, frente aos problemas encontrados. A tomada de decisão 

responsável é importante para além de identificar os problemas, poder analisa-los avaliando 

situações, e assim, solucioná-los com responsabilidade e ética.    

 Conclui-se que a escola é o caminho para preparar os alunos pra a vida em sociedade, 

e para que isso ocorra, é indispensável trabalhar as habilidade socioemocionais, já que é 

através das relações interpessoais que relações se estabelecem, que as trocas ocorrem. Além 

disso, é necessário perceber que através dos debates, discussões e exposições de vivências é 



 

trabalhada a relação intrapessoal, já que ao se colocar no lugar do outro, podemos nos 

autoconhecer e autoavaliar. Se os alunos estiverem bem emocionalmente, minimizarão os 

efeitos negativos de eventos como o bullying e o preconceito, e transformarão adversidades 

em oportunidades de reflexão e mudança, trabalhando competências como autogerenciamento 

e autoconfiança indispensáveis para lidar com as frustrações e com as dificuldades 

encontradas no dia a dia. 

 Porém para desenvolver um trabalho voltado à aprendizagem de habilidades 

socioemocionais o professor deve estar ciente do papel que emprega diante da formação do 

aluno em sua totalidade, que poderá avançar não somente nas aprendizagens dos conteúdos 

específicos de cada disciplina, mas também como pessoa, ser humano, e que poderá ter a 

chance de mudar não somente a sua realidade, mas também, a realidade dos demais. 
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