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Resumo da chamada: 

A Base Nacional Comum Curricular 
que deverão ser abordadas ao longo da Educação Básica, essas competências 
não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas trabalhadas 
de forma transdisciplinar, permeando as diversas áreas do conhecimento. 
Dentre as competências duas delas, mais especificamente, a competência de 
número 08 “Autoconhecimento e autocuidado” e a competência de número 09 
“Empatia e Cooperação” nos fazem refletir sobre a import
contextos escolares a inteligência emocional, o autoconhecimento, a empatia 
bem como o trabalho em equipe, seja dentro da sala de aula ou na gestão 
escolar. Desta forma, a presente chamada se destina a pesquisadores(as), 
professores(as), e estudiosos dos campos transdisciplinares relacionados à 
Educação, nos mais diversos níveis e modalidades de ensino, bem como das 
áreas de Neurociências, Psicologia, Psicopedagogia, e outros que se dediquem 
aos estudos que investigam as relações inte
serão aceitos artigos que relatem as mais diversas faces dessas relações 
dentro e fora da sala de aula, e também experiências de como desenvolver 
essas competências elencadas pela BNCC. 
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