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Dispoe sobre a criagao de um
socioemocional 

complementar ao processo de 
educagao para reconhecer e 
fortalecer identidades e valores

impactara 
positivamente para o bem comum. ’’

metodo

quepessoais

Art. 1° Esta lei trata da criagao de um metodo complementar ao 
processo de educagao para reconhecer e fortalecer identidades e valores 
pessoais desde a infancia.

Art. 2° Envolver colaboradores, pais e/ou responsaveis na metodologia 
para que o engajamento nao ocorra apenas no ambito escolar.

Art. 3° Ficam autorizadas as instituigoes publicas e privadas a utilizarem 
as formas personalizadas para melhor implantagao desse metodo em suas 
unidades de ensino.

Art. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Segundo o filosofo grego Aristoteles, educar a mente sem educar o 
coragao, nao e educagao. Partindo dessa ideia, pode-se observar que na 
grande maioria das escolas brasileiras a educagao nao e “completa”, pois sao 
implantadas apenas materias relacionadas ao estudo logico, deixando de lado 
a parte emocional dos estudantes.

A Unesco, organizagao da ONU para a educagao e a cultura, ja disse 
que considera o desenvolvimento de habilidades socioemocionais uma 
"mudanga de compreensao da vida".

O desenvolvimento socioemocional e algo que impactara em toda a vida 
da crianga, transformando-a em uma cidada responsavel e consciente. Alem do 
mercado profissional, a educagao que contempla aprendizado emocional e 
social impacta em relacionamentos interpessoais e desenvolvimento de 
empatia.

Alem de desenvolver criangas saudaveis emocionalmente, reforgar uma 
identidade positiva, prevenir traumas emocionais, melhorar o desenvolvimento 
e performance de alunos, colabores e da propria comunidade, esse projeto 
alivia a sobrecarga de orgaos como: Conselho Tutelar, CREAS e Assistencia 
Social.

Todos esses beneficios so acontecem atraves de estimulos repetitivos e 
forte impacto emocional por meio dos ambientes escolar, lar ou local de 
trabalho como atraves de pessoas; pai, mae, amigos, chefes, educadores, e 
demais lideres. Por isso e necessario o engajamento de urn todo para que as 
tecnicas possam resultar em indicadores positives.

As tecnicas do metodo CIS (COACH INTEGRAL SISTEMICO) podem 
ser iniciadas primeiramente com grupos que no momento estao passando por 
momentos mais desafiadores em seus lares ou na escola e sucessivamente 
ser estendido as demais turmas.

Lembramos que o papel da escola e incentivar juntamente com a familia 
a pratica desse metodo, tornando criangas mais felizes, mais seguras de si do 
mundo e sobre o outro, ambientes mais harmonicos e menos sobrecarregados. 
Todavia a implantagao desse metodo complementar na educagao resultara 
cidadaos positivamente preparados para a vida.
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