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Clima Escolar  
▪ Refere-se a atmosfera subjetiva composta pelas

percepções e expectativas que são compartilhadas
pelos integrantes da comunidade escolar.

▪ Situa-se no âmbito psicossocial provocando forte
influência na dinâmica escolar e na qualidade do
processo de ensino e aprendizagem.
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POSITIVO

Harmonia na convivência 
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Clima Escolar  



Dados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) apontam para as
principais ocorrências de violência nas escolas de Ensino Fundamental:

• 74% para as agressões verbal ou física de alunos a outros alunos

• 53% para as agressões verbal ou física de alunos a professores ou
funcionários

• 22% dos alunos frequentaram a escola sob efeito de drogas ilícitas

• 15% de alunos portando arma branca na escola

• 10% ameaças sofridas por alunos

• 8% de furto sem uso de violência

• 2% de roubo com uso de violência

• 3% armas de fogo



Pesquisas dão conta de que o 
clima escolar afeta os 

resultados em até 40%, 
potencializando ou atenuando 
os percentuais de: indisciplina; 
desobediência; violência verbal 
e física; bullying; preconceito, 
discriminação, intolerância, 
evasão escolar. 



“Um clima positivo suaviza o efeito negativo do 
nível socioeconômico no desempenho acadêmico, 

sendo o clima escolar um fator protetivo e de 
grande potencial para contribuir para escolas 

partilharem de um ambiente agradável, saudável, 
assim como, de melhor desempenho.”

Berkowitz et al. (2016) com base em uma revisão de 74 estudos 
(internacionais/2000-2015) sobre a relação clima escolar e  desempenho do aluno 
frente as barreiras socioeconômicas.



Qual é o objetivo da escola? 

•Desenvolver sujeitos 
autônomos, solidários, 
responsáveis e, 
principalmente, protagonistas 
de suas vidas. 

•Aprendizagem para resolver 
seus próprios conflitos e a 
desenvolver a 
responsabilização pelas suas 
atitudes.

O que precisamos fazer ?

• Cuidar do Clima Escolar e 
oferecer um ambiente 
acolhedor, participativo, com 
princípios de justiça e que 
contemple tanto as 
necessidades dos alunos 
quanto dos educadores.



A melhoria do clima escolar 
passa pelo(a):
• Fomento à uma comunidade 

cooperativa, 

• Promoção de apoio aos docentes e 
discentes, 

• Resolução dialógica de conflitos, 

• Estímulo à participação estudantil. 

Texto: O clima escolar e a convivência respeitosa 
nas instituições educativas – Telma Vinha (Org.)



Características de ambiente com 

CLIMA ESCOLAR POSITIVO: 
• Organização. 

• Segurança.

• Liberdade.

• Respeito. 

• Estimulante.

• Produtividade.

• Relevância. 

• Amistosidade. 

• Flexibilidade.

• Justiça. 

• Inovação. 

• Convivência pacífica.

• Solidariedade. 

• Interatividade. 

• Responsabilidade. 

• Autonomia. 

• Independência. 

• Ambiente de 
florescimento 
emocional. 



• Dialogar sobre os problemas 
(não ocultar).

• Desenvolver  o capital simbólico 
da escola. 

• Estabelecer relações de 
confiança.

• Gerar expectativas positivas em 
relação aos outros. 

• FLORESCIMENTO EMOCIONAL 
(Teoria de Martin Seligman) 

Favorecer o Clima Escolar  



BNCC – Base Nacional Comum Curricular.
Competências Gerais : 

•Competências ligadas ao conhecimento.

•Competências ligadas às habilidade.

•Competências ligadas a atitude e ao caráter.



Competências Socioemocionais: 
Do que o indivíduo precisa para viver bem no século XXI?

“As competências socioemocionais não são conceitos
novos. São várias as ciências que se juntaram dentro desse
grande consenso de que as elas precisam ser trabalhadas e
desenvolvidas com nossos filhos, alunos, professores,
empregados, empregadores... com a sociedade inteira.”

Letícia Lyle, diretora de Currículos da SOMOS Educação.



1. Criatividade: 

• Desenvolvimento de ideias e produtos que são inovadores e úteis para um contexto social a 
partir da interação entre aptidão, processo e ambiente.

2. Pensamento Crítico: 

• Tomada de decisões e aprendizado de novos conceitos a partir da análise crítica de
informações e declarações com as quais o indivíduo é confrontado. Avaliação de problemas,
das soluções e abordagens propostas com o uso de lógica e raciocínio a fim de identificar
pontos fortes e fracos de cada cenário.

3. Comunicação: 

• Escutar, compreender, passar adiante e fornecer informações com o uso da fala ou e de
outras mídias.



4. Colaboração:

• Coordenação das atividades de forma coordenada e sincronizada, 
compartilhando-se tarefas e problemas.

5. Atenção plena: 

• Percepção focada no presente e em suas várias perspectivas.

6. Curiosidade: 

• Cultivo de uma mentalidade que busca sempre aprender, compreender 
o mundo e explorar novas ideias.



7. Coragem: 

• Defesa da vontade própria para alcançar objetivos, tomando um posicionamento e, 
se necessário, confrontando o outro.

8. Resiliência: 

• Capacidade de lidar de maneira adequada com desafios e mudanças, sem abrir mão 
da sua identidade e do aprendizado.

9. Ética: 

• Princípios morais que norteiam a maneira como as pessoas vivem e tomam 
decisões, preocupando-se com o que é bom para a sociedade.



10. Liderança: 

• Formação de relações éticas entre pessoas preocupadas em alcançar juntas uma 
mudança

11. Metacognição:

• Reconhecimento das próprias habilidades, atitudes, valores, conhecimento e 
aprendizagem, estabelecendo-se metas e estratégias pessoais e adaptando-se com base 
nos resultados alcançados.

12. Mentalidade de crescimento: 

• Convicção de que o esforço leva ao progresso e de que os obstáculos consistem em 
oportunidades para o crescimento pessoal.



Tecendo relacionamentos

EU COLETIVO 
CLIMA ESCOLAR RESULTADOS

EU INDIVIDUAL 
DOCENTE  DISCENTE “ATORES”



“A educação escolar é um processo coletivo, sistemático e
intencional de interação com a realidade, através do
relacionamento humano baseado no trabalho com o
conhecimento e na organização da coletividade, cuja
finalidade é colaborar na formação do educando na sua
totalidade – consciência, caráter, cidadania -, tendo como
mediação fundamental os saberes que possibilitam a
emancipação humana.”

•Celso Vasconcellos. 



Trabalho com o 
Conhecimento

Organização da 
Coletividade

Relacionamen-
to Interpessoal      

GESTÃO DA SALA DE AULA
Celso Vasconcellos. 



Relacionamento Interpessoal
A aproximação (com cuidado e profundidade; das 
realidades e dificuldades); 

O olhar (profundo, respeitoso, cuidadoso, sincero, de 
confiança, de crença no potencial do aluno). 

“Para ensinar latim a João é preciso conhecer o latim e o 
João.” (Snyders, 1974:220). 



Fatores que geram desarmonia em sala.
• Menosprezo da metodologia dialética;

• Aplicação de metodologia passiva;

• Conteúdo de pouco significado potencial;

• Clima potencial de indisciplina, dispersão, indisposição, 
desinteresse em relação ao trabalho pedagógico. 



A ALEGRIA CRÍTICA 

(DOCTA GAUDIUM). 

“A alegria vem do crescimento da potência, de perceber 
que está sendo capaz de enfrentar melhor a realidade 

que vive, tanto na sala de aula, como na escola, na 
família e na comunidade.” Espinosa.



•Tópicos do 
COACHING aplicado 
a EDUCAÇÃO com 
impactos no Clima 
Escolar: 



Neurociência. 

Inteligência 
Emocional.



Psicologia
Positiva.

Contágio 
Social.



FILMES indicados para os diálogos. 

A peste da Janice. (2007).
Drama.  Direção: Rafael Figueiredo.

Extraordinário (2017). Drama/Comédia. 
Direção: Stephen Chbosky



GRATIDÃO.
Cleverson Moreira Lino
• cleversonlino@hotmail.com

• Instagram @profcleverson

• WhatsApp (86) 999077777
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