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BNCC avança ao incluir 
ensino de aprendizagem 

socioemocional

A versão fi nal da nova 

Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), 

encaminhada ao 

Conselho Nacional de 

Educação (CNE), será 

referência nacional 

obrigatória para escolas 

públicas e privadas 

A preocupação em desen-
volver habilidades como 
resiliência, empatia e 

responsabilidade estão pre-
sentes no texto das 10 com-
petências básicas propostas 
pela BNCC, 3 são de ordem 
socioemocional. Conhecer-se, 
apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional; ter 
capacidade para lidar com as 
emoções; exercitar a empatia, 
o diálogo e aprender a resolver 
confl itos; agir com resiliência, 
determinação e autonomia 
serão em breve competências 
a serem trabalhadas dentro da 
sala de aula. 

É o que diz o texto divulgado 
pelo MEC e é o que as insti-
tuições de ensino brasileiras 
deverão cada vez mais se aten-
tar. Incluir essas habilidades 
como disciplina obrigatória já é 
realidade em países referência 
em educação, como Singapura, 
Coreia do Sul, Canadá e Fin-
lândia. No Brasil, a inclusão 
das chamadas competências 
do século XXI são um avanço 
importante que trará impactos 
sociais, com benefícios com-
portamentais para alunos e 
famílias, e educacionais. 

Nos próximos anos, avalia-
ções nacionais, como o ENEM 
e outras ligadas ao Ensino 
Fundamental, passarão a con-
siderar aquelas competências 
na mensuração da qualidade 
da formação oferecida. Nesse 
sentido, já foram dados os 
primeiros passos no Brasil. Um 
programa desenvolvido por 
um grupo de educadores com 
base no Casel, principal centro 
de estudos da aprendizagem 
socioemocional do mundo, o 

Programa Semente, está sendo 
utilizado por cerca de 20 mil 
estudantes brasileiros.  

O Casel reuniu em 2011 
diversos pesquisadores ao 
redor do mundo para avaliar 
o impacto de programas de 
habilidades socioemocionais 
na vida de 270 mil estudantes. 
Os resultados de boas práticas 
incidiram não só na diminuição 
da possibilidade de surgimento 
de transtornos psiquiátricos, 
como também, na melhora em 
média de 11% no desempenho 
acadêmico. De forma estrutu-
rada, o programa trabalha os 
cinco domínios: autoconheci-
mento, autocontrole, empatia, 
tomada de decisões responsá-
veis e habilidades sociais.

Com iniciativas como essa 
e a inclusão das habilidades 
socioemocionais na BNCC, o 
Brasil se alinha a práticas de 
formação integral, compro-
vadas em nível mundial. O 
documento orienta as escolas 
para focarem naquilo que elas 
têm de insubstituível: a edu-
cação do indivíduo para que 
conheça melhor a si mesmo e 
interaja da melhor maneira em 
sociedade. 

É importante lembrar que, 
na família, esse aprendizado 
de convivência social fica 
comprometido pelos próprios 
limites da unidade familiar. É 
na escola que o aluno começa 
a lidar com regras impessoais, 
adentra regularmente ao mun-
do público, conhece pessoas de 
formação diferente e adquire 
ferramentas para conjugar 
todos esses elementos pessoais 
e sociais.

Os pais e as escolas precisam 
incorporar que as emoções 
importam. Do mesmo jeito que 
ensinamos as crianças a nadar 
e andar de bicicleta, devemos 
ensiná-las a lidar com suas 
emoções. E o MEC acaba de 
dar um importante passo nesse 
sentido.

(*) - É diretora geral
do Programa Semente

(www.programasemente.com.br).

Tania Fontolan (*)

A - Oportunidades de Trabalho
As marcas Casas Bahia e Pontofrio estão com mais de 1,3 mil opor-
tunidades abertas para vendedores, Pessoas com Defi ciência e 
Jovem Aprendiz com interesse em trabalhar nas áreas operacional 
e administrativa. Para vendedores, são 100 vagas na região metro-
politana de São Paulo. Os candidatos devem ter formação completa 
no Ensino Médio e experiência anterior no varejo. Vão trabalhar 
nas lojas, nas áreas de vendas de categorias como Mobile e Móveis 
Planejados, esta última com pré-requisito de possuir conhecimento 
do software Promob. Inscrições: (www.viavarejo.com.br/rh), seguir 
em ‘Oportunidade de Vagas’, clicar ‘Veja Vagas’, digitar ‘Vendedor’ 
na barra de busca, escolher uma das oportunidades apresentadas e 
clicar em ‘Candidatar-se’.

B - Temporada de Inverno 
Já é outono no Hemisfério Sul e isso signifi ca que a espera pela chegada 
da neve aos países situados abaixo da linha do Equador já está quase 
no fi m. Para receber os visitantes em grande estilo a partir de junho, o 
complexo Ski Portillo, conta com programação e promoções especiais 
para garantir muita curtição ao longo de sua temporada de inverno 2017, 
que vai de 17 de junho a 30 de setembro. Localizada a aproximadamen-
te duas horas de Santiago, a estação de esqui oferece uma estrutura 
completa de hospedagem, lazer e entretenimento a pouco mais de 450 
hóspedes por semana. São 34 pistas para todos os níveis de esquiadores 
e snowboarders, 14 meios de elevação e uma ampla área fora de pista. 
Mais informações em: (www.skiportillo.com).

C - Vacas Holandesas
No próximo dia 19, a Fazenda Alvorada, sediada em Bragança Paulista, 
dará início a um circuito especial de vendas, com a oferta de vacas 
holandesas rústicas, capazes de produzir fora do ambiente free-stall, e 
de alta performance produtiva. Na estreia, serão apresentadas 60 vacas 
em lactação com uma média diária de 30 quilos em duas ordenhas. O 
Leilão Holandês Alvorada é organizado pela Nova Leilões e será trans-
mitido nacionalmente pela MF Rural (www.mfrural.com.br), a partir 
das 19h00. Outros dois remates estão previstos para 23 de maio e 20 de 
junho, e quem comprar acima de 10 animais nas três etapas concorrerá 
ao sorteio de uma novilha pronta para inseminação. Mais informações: 
tels. 4031-1557 ou 40312921. 

D - Encontro Literário 
Os fãs de literatura podem se preparar para uma discussão densa 
e um choque de realidade na próxima edição do Café Pauliceia, 
que será realizada na noite desta terça-feira (11), às 19h00, pela 
Associação dos Advogados de São Paulo (Rua Álvares Penteado, 
151 – Centro). Sangue, escatologia e muito estilo não faltam no livro 
“Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos”, da escritora Ana 
Paula Maia. É um bate-papo descontraído sobre um livro e o seu 
autor, cujo objetivo é observar diferentes compreensões de leitura, 
no qual todos podem opinar. O encontro é gratuito e faz parte da 
agenda cultural da AASP e acontece uma vez por mês, aberto para 
toda a sociedade.

E - Trabalho Novo
Vivenda do Camarão, maior rede de franquias de restaurantes de 
frutos do mar do Brasil, fi rmou participação no Programa Trabalho 
Novo, criado pela equipe de gestão da prefeitura de São Paulo. No 
encontro, ocorrido na última quarta-feira (5), Fernando Perri, CEO 
da Vivenda do Camarão, garantiu a geração de 70 vagas de empregos 
para pessoas em situação de moradia de rua e ainda a distribuição 
de 10 mil sopas na capital paulista. A Vivenda do Camarão apoia a 
boa causa, porque acredita que ações como esta contribuem para o 
desenvolvimento da cidadania e para a melhoria de vida das pessoas; 
e espera com isso, motivar outros empresários e empresas a fazerem 
o mesmo.

F - Gestão de Pessoas
Seguindo sua missão de promover o incentivo na melhoria da ges-
tão de pessoas, a ABRH-Brasil, Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, abriu inscrições para a edição 2017 do Prêmio ‘Ser 
Humano Oswaldo Checchia’. A iniciativa reconhece, desde 1993, 
ações dedicadas ao desenvolvimento das pessoas dentro e fora das 
organizações, assim como estímulos ao pensamento criativo e iden-
tificação de novos talentos. A premiação também tem como objetivo 
incentivar as companhias a utilizarem sistemas mais modernos de 
gestão de RH, para que assim possam se diferenciar, motivando o 
público interno e contribuindo com a produtividade e resultados 
sustentáveis. Mais informações e novo regulamento no site (www.
premioserhumano.com.br).

G - Franquia Home Based 
2017 vem sendo considerado o ano da retomada por empresas e empresários 
dos mais diversos setores em todo o país. Enquanto alguns esperam a volta 
do crescimento, outros colocam as mãos na massa e criam estratégias para 
atingir seus objetivos. É o caso do Grupo Mimi, detentor da já consagrada 
marca Espetinhos Mimi (www.espetinhosmimi.com.br), que acumula 
mais de 50 anos de tradição no mercado de churrasco com expansão via 
franchising. Com o apoio da Vecchi Ancona (www.vecchiancona.com.br), 
consultoria especializada na criação e gestão de negócios, o Grupo Mimi 
apresenta ao mercado brasileiro, seu novo modelo de negócios. Trata-se 
da marca Senhor Mimi, franquia que pode ser operada home based e que 
promete revolucionar os negócios do grupo.

H - Especialidade da Osteopatia 
Osteopatas, fi sioterapeutas, estudantes de fi sioterapia e demais pro-
fi ssionais de saúde terão a oportunidade de conhecer e se aprofundar 
mais sobre a especialidade da Osteopatia na Sexta Edição do Congresso 
Internacional de Osteopatia, o CIOST, que ocorre de 22 a 25 de junho, 
no centro de convenções Expo D. Pedro, em Campinas. O evento tem 
o objetivo de conectar todos os interessados com a Osteopatia - uma 
terapia manual e de metodologia própria - e reunir osteopatas do mundo 
todo com forte conteúdo científi co ou longa prática clínica para com-
partilhar seu conhecimento com profi ssionais e estudantes da área da 
saúde. Inscrições e mais informações em: (www.ciost.org). 

I - Estágio no Fleury 
O Grupo Fleury abriu inscrições para seu Programa de Estágio. As vagas 
são destinadas a estudantes universitários com formação prevista para 
ser concluída entre junho de 2018 e junho de 2019. O programa prevê 
ações de desenvolvimento educacional com o suporte da Universidade 
Corporativa do Grupo Fleury. A bolsa-auxílio é compatível com as práticas 
de mercado, além dos benefícios como vale-transporte, vale-refeição, 
seguro de vida, assistência médica e odontológica. O processo seletivo 
será dividido em cinco etapas: inscrições, testes on-line, dinâmicas de 
grupo, painel e entrevistas fi nais. O início do programa está previsto para 
agosto. As inscrições para o Programa de Estágio podem ser feitas pelo 
endereço (http://carreiranogrupofl eury.com.br/estagio.html).

J - Viagens de Luxo 
Virtuoso®, rede líder mundial de agências de viagens de luxo, acaba de 
divulgar um levantamento sobre o mercado brasileiro de viagens de luxo. 
Quase 100% dos entrevistados confi rmaram que a crise política e econômica 
no país afetou as viagens de seus clientes. No entanto, 38% responderam 
que o volume de vendas de sua agência em 2016 superou 2015 em média 
5 a 10%. E 80% das agências entrevistadas afi rmaram que suas vendas de 
janeiro de 2017 superaram as de janeiro de 2016, também entre 5 e 10%.  
A crise também não impediu os viajantes de continuarem planejando suas 
viagens. É um mercado de trabalho que continua crescendo, tanto que 
metade das agências contrataram novos consultores para suas equipes 
em 2016. Saiba mais em (www.virtuosotravel.com.br). 
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Mesmo com a criação de 
apenas 98 mil vagas emprego 
no mês de março, os Estado 
Unidos atingiram uma taxa de 
desocupação de 4,5%, a menor 
desde maio de 2007. Segundo os 
dados divulgados na sexta-feira 
(7) pelo Departamento de Tra-
balho, este número está abaixo 
da expectativa, que era de 180 
mil novas vagas.

O resultado também é inferior 

em relação ao mês de fevereiro, 
quando foram criados 219 mil 
postos, outro número abaixo do 
estimado, que era de 235 mil va-
gas. Em dezembro, último mês de 
governo do ex-presidente Barack 
Obama, o país havia criado 156 mil 
vagas de emprego, encerrando o 
mandato do democrata com um 
saldo de 75 meses consecutivos de 
crescimento no trabalho (ANSA/
COM ANSA).

A infl ação acumulada no 
primeiro trimestre de 
2017 é de 0,96%, a menor 

taxa de toda a série histórica. No 
primeiro trimestre de 2016, o 
IPCA acumulado era de 2,62%. 
A infl ação dos últimos 12 meses 
é de 4,57%. Os dados, foram 
divulgados IBGE. 

Segundo o IBGE, o principal 
impacto para a alta no índice 
de março foi a conta de ener-
gia elétrica, que respondeu 
por 0,15 pp, que subiu no mês 
4,43% e levou o grupo habitação 
a registrar elevação de 1,18%, a 
mais elevada variação de grupo. 
Além da alta na tarifa de energia 
elétrica, também pesaram nas 
despesas a elevação de 1,13% 
no preço do botijão de gás, ten-
do em vista refl exos do reajuste 
médio de 9,8% no preço do 
produto nas refi narias.

Infl ação de março é de 0,25% e a acumulada

dos últimos 12 meses atinge 4,57%.

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (TRF1) suspen-
deu a licença de operação da 
Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará, após acatar 
recurso do Ministério Público 
Federal no estado (MPF-PA). 
De acordo com nota divulgada 
pelo MPF-PA, a suspensão 
se deu pelo fato de a Norte 
Energia, empresa responsável 
por Belo Monte, não realizar 
obras de saneamento básico 
na cidade de Altamira, uma 
das condicionantes do empre-
endimento.

“O projeto de saneamento 
básico deveria ter sido im-
plementado em julho de 2014 
e tem o objetivo de evitar a 
contaminação do lençol fre-
ático de Altamira (PA) pelo 
afogamento das fossas rudi-
mentares da cidade, devido ao 
barramento do Rio Xingu”, diz 
a nota. A licença de operação 
de Belo Monte foi concedida 
pelo Ibama em novembro de 
2015, sendo suspensa em 

A suspensão se deu pelo fato de a Norte Energia não realizar 

obras de saneamento básico em Altamira.

A infl ação, medida pelo INPC, fechou março com 
variação de 0,32%, resultado 0,88 ponto percentual 
acima da taxa de fevereiro (0,24%). Com isso, o INPC 
encerrou o mês 0,07 pp acima do IPCA, que mede a 
variação das famílias de maior renda (até 40 salários), 
e que fechou março com alta de 0,25%. No resultado 
acumulado do primeiro trimestre a alta pelo INPC 
foi de 0,98%, também superior ao 0,96% do IPCA 

no período. No acumulado dos últimos 12 meses, o 
índice fi cou em 4,57%, acima dos 4,69% dos 12 meses 
imediatamente anteriores. Em março de 2016, o INPC 
registrou 0,44%. Os produtos alimentícios tiveram 
alta de 0,32% em março, enquanto em fevereiro re-
gistraram queda de 0,53%. O agrupamento dos não 
alimentícios fi cou com variação de 0,32%, abaixo da 
taxa de 0,59% de fevereiro. 

Preços da construção 
civil sobem em 
março 0,46%

Os preços da construção, 
medidos pelo Índice Nacional 
da Construção Civil (Sinapi), 
subiram 0,46% em março, fi can-
do 0,27 ponto percentual acima 
da taxa de fevereiro: 0,19%. O 
indicador foi divulgado, no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. Com 
isso, os preços da construção 
civil acumulam nos últimos 12 
meses alta de 5,39%, resultado 
inferior aos 5,77% dos 12 me-
ses imediatamente anteriores. 
Em março de 2016 o índice foi 
0,82%.

A parcela dos materiais teve 
variação de 0,06% no custo 
da construção civil, resultado 
bem abaixo do anotado no 
mês anterior (0,37%). Já a 
parcela de custos referentes à 
mão de obra teve alta de 0,9%. 
Assim, o custo nacional do m² 
da construção civil subiu para 
R$ 1.037,96 contra R$ 1.033,16 
de fevereiro, sendo R$ 534,22 
relativos a materiais e R$ 503,74 
à mão de obra.

A maior variação mensal ocor-
reu na Região Sudeste com alta 
de 0,7%, e a menor na Região 
Norte (0,15%). Em seguida, 
surgem as Regiões Sul (0,23%) 
e Centro-Oeste (0,25%). Com 
a segunda maior alta do país, 
a Região Nordeste encerrou 
março com variação de 0,42%. 
Os custos regionais, por m², 
subiram para R$ 1.052,31 na 
Região Norte; R$ 960,27 (Nor-
deste); R$ 1.085,96 (Sudeste); 
R$ 1.073,93 (Sul) e R$ 1.042,08 
(Centro-Oeste) (ABr).
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Infl ação ofi cial cai para 0,25%, 
menor taxa para março desde 2012
A infl ação ofi cial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou 
março em 0,25%, com queda de 0,08 ponto percentual (pp) em relação ao percentual ( 0,33%) de 
fevereiro e a menor taxa já registrada para os meses de março desde 2012, quando atingiu 0,21%

alimentação e bebidas mostra-
ram aceleração de 0,34% em 
março (em fevereiro houve 
infl ação negativa de 0,45%). 
Produtos importantes na mesa 
do consumidor fi caram mais 
caros: leite longa vida (alta de 
2,6%; café moído (1,89%); e 
pão francês (0,91%). 

Por outro lado, alimentos 
como o feijão-preto (-9,11%),  
feijão-carioca (-5,59%) e  feijão-
mulatinho (-4,50%). todos com 
defl ação, fi caram mais baratos 
de um mês para o outro. Ainda 
a respeito da queda de preços 
entre fevereiro e março, houve 
recuo em quatro dos nove grupos 
de produtos e serviços, com des-
taque para transportes (-0,86%), 
comunicação (-0,63%), artigos 
de residência (-0,29%) e vestuá-
rio (-0,12%), todos com infl ação 
negativa (ABr).

A segunda maior variação 
veio do grupo Educação, que 
subiu 0,95%, mesmo com o 
grupo mostrando recuo signi-

fi cativo em relação aos 5,04% 
do mês anterior. Enquanto os 
preços da Educação caíram 
signifi cativamente, os do grupo 

Justiça suspende licença de 
operação da Usina de Belo Monte

agosto do ano passado pela 
Justiça Federal no Pará. 

A suspensão da licença de 
operação chegou a ser derru-
bada pelo presidente do TRF1, 
Hilton Queiroz, mas a Corte 
Especial do tribunal acolheu 
as argumentações do Ministério 
Público e, por nove votos a cin-
co, confi rmou a suspensão.

A Norte Energia disse que só 
se manifestaria a respeito da 
suspensão da licença de ope-
ração de Belo Monte depois 
de ser notifi cada da decisão 
do TRF1, o que, segundo a 
empresa, ainda não ocorreu. 
Procurado, o Ibama, que não 
se manifestou até a publicação 
deste texto (ABr). Desemprego nos EUA cai para 4,5%

Infl ação é maior para famílias de menor renda


