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MATERIAL

Olá, família! 

Tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam seguros em suas casas, 
perto das pessoas que são importantes para vocês, exercitando, mais do que 
nunca, o autocuidado e a empatia. Que loucura tudo isso que está acontecendo, 
não é mesmo?

Tudo começou em 31 de dezembro de 2019. Depois que autoridades chinesas no-
tifi caram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole 
chinesa com 11 milhões de habitantes, a Organização Mundial de Saúde emitiu o 
primeiro alerta. No dia 13 de janeiro do ano seguinte, surgiram informações sobre 
casos no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan e, desde então, tem se espalha-
do pelo mundo. Estamos falando do COVID-19. Mediante a crise mundial, ocasio-
nada por essa pandemia, as pastas governamentais da saúde e educação unem 
forças para ações de contingência em nosso país. Dentre as ações está a suspen-
são temporária das aulas.

Como você sabe, as aulas da Escola da Inteligência são convites semanais para 
que você participe da mais importante viagem que um ser humano pode em-
preender, uma viagem com um grande destino: dentro de você mesmo. E, nessa 
peregrinação, exploramos as múltiplas áreas da nossa complexa inteligência. As-
sim, aprendemos a gerenciar nossos medos e anseios, a confi armos mais em nós 
mesmos e, em meio a tantos outros ensinamentos, nos tornamos autor da nossa 
própria história.

Pensando na importância que as competências e habilidades socioemocionais 
exercem em nossas vidas (inclusive em situações como essa), a Escola da Inteli-
gência organizou algumas atividades que serão desenvolvidas em casa e acom-
panhadas remotamente pelo professor EI.
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Semana 1.

Lição 1. Aula 1
Em busca da felicidade inteligente

Uma aventura em busca da felicidade inteligente não deve ser fácil. Tem 
gente que passa a vida em busca da felicidade!

Refl exão: o que é felicidade? Pode existir mais de uma defi nição de feli-
cidade? Uma descarta a outra? Algum escritor já tentou explicar a felici-
dade? Quem? Faça uma pesquisa.

Jogo da mímica: faça uma mímica, sem sons e dicas, e deixe a família 
descobrir qual é a sua maior felicidade. Todos devem participar e tentar 
adivinhar a felicidade do outro. 


