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INDICAÇÃO Nº 114/2019

ASSUNTO: INSERÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA DA INTELIGÊNCIA" NAS
REDES MUNICIPAIS.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Apresento a Vossa Excelência, nos termos do art. 137, do Regimento Interno, a
presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sugerindo a
necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar-se de um atendimento à comunidade.

O Dr. Augusto Cury é o idealizador do programa "ESCOLA DA
INTELIGÊNCIA". O programa "Escola da Inteligência" tem o objetivo de ministrar o debate de
ideias, a capacidade  de se colocar no lugar do outro e de pensar antes de reagir  para desenvolver
relações saudáveis. Uma escola que não ensina apenas uma matemática numérica , mas também
a matemática da emoção, a capacidade de trabalhar perdas e frustrações. A proposta é que se
inicie nos primeiros anos escolares até os jovens.

A proposta do programa "Escola da Inteligência" tem a pretensão de entrar na
grade curricular com uma aula por semana e possui um rico material didático, tudo disponível a
partir do momento que a escola demonstra interesse em adotar o programa. O programa é
aplicado em 1 hora/aula por semana, dentro da grade curricular, como uma nova disciplina ou
dentro de uma disciplina já existente.

O autor da proposta, Dr. Augusto Cury, renunciou aos direitos autorais do
programa no Brasil para que este esteja acessível a escolas públicas e particulares e para que haja
recursos para oferecê-lo gratuitamente a crianças e jovens.

Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto
Cury, a metodologia promove, por meio da educação das emoções e da inteligência, a melhoria
dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais
e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos -
professores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de vida e bem-estar
psíquico. Atualmente, o Programa atende diretamente mais de 200 mil alunos em escolas de todo
Brasil.

Imagine uma escola onde seu filho tem a oportunidade de aprender a administrar
as emoções e crescer em um meio mais saudável, sem traumas psicológicos, físicos ou sociais.
Onde o professor tem o prazer de efetivar seus conhecimentos com respeito, sabedoria e
entusiamo.

Para mais informações segue site sobre detalhes do programa e como tornar a
escolar conveniada: www.escoladainteligencia.com.br.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 26 de abril de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAÊTA
Vereadora


