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Este projeto tem como objetivo geral desenvolver materiais didáticos digitais para auxiliar na 

educação integral, que ultrapassa a escola, a partir da sensibilização, reflexão e suporte prático 

embasados em Comunicação Não Violenta, Disciplina Positiva, Mindfulness, Psicopedagogia, 

Neuroeducação, Coaching e Empreendedorismo. Para tanto o projeto será executado em seis 

etapas, muitas vezes concomitantes: (1) produção do conteúdo do material didático; (2) 

elaboração dos materiais didáticos; (3) escolha dos locais onde serão divulgados os materiais 

didáticos produzidos e forma de divulgação; (4) teste dos materiais didáticos produzidos com 

pais e demais responsáveis de estudantes matriculados no Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Sergipe (5) divulgação dos materiais didáticos em redes sociais; e (6) apresentação 

dos resultados da implantação do projeto. Neste projeto, utilizaremos as redes sociais e mídias 

digitais, para disseminar a necessidade de uma educação que fortaleça o desenvolvimento das 

habilidades emocionais nas relações familiares, através de palestras, cursos on-line e postagens 

diversas, no intuito de promover sensibilização, reflexão e suporte prático a pais e demais 

responsáveis, para melhorar o diálogo e a convivência entre esses e seus educandos, além de 

trocar experiencias e conhecimentos pertinentes às relações sociofamiliares. Busca-se atuar 

tornando o processo de educação integral mais eficaz e contribuir com o desenvolvimento 

cognitivo, psicossocial e físico dos discentes, de maneira que esses construam e exercitem 

habilidades e competências que os auxiliarão no seu autoconhecimento, na convivência e 

atuação social. Pretende-se atingir como resultados qualitativos a confecção de materiais 

didáticos digitais para ampliar a sensibilização, reflexão e suporte prático à educação integral 

de estudantes na faixa etária de 11 a 18 anos de idade, a partir da interação com pais e demais 

responsáveis. Aspira-se também a sensibilização acerca da importância da aprendizagem 

afetiva, o que pode auxiliar em uma relação mais efetiva e saudável entre escola e famílias. E 

como resultados quantitativos, espera-se (1) Produção, tabulação e análise de enquetes 

realizadas com o público-alvo (pelo menos 1 por quinzena); (2) Produção, edição e divulgação 

de 1 vídeo longo a cada quinzena (3) Produção, edição e divulgação de 2 vídeos curtos semanais; 

(4) Produção, edição e divulgação de 5 postagens de imagem única em rede social semanal; (5) 

Produção, edição e divulgação de 2 postagens em formato carrossel em rede social semanal; e 

(6) Produção de 1 e-book. O projeto de extensão tem finalidade prática e seus resultados serão 

utilizados para fortalecimento da relação entre família e escola e aprimoramento da educação 

integral, a partir do trabalho com pais e demais responsáveis.  
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