
 

 

Professor da Diretoria de Planejamento e 

Gestão da Seed-PR, Josemar Bandeira 

ministra um curso de gerenciamento de 

emoções para educadores que buscam 

“alta performance”. Os encontros, que 

eram presenciais, foram adaptados para o 

formato de meets, que chegam a reunir 700 

pessoas, incluindo diretores, professores e 

chefes de Núcleos Regionais de Educação. 

O conteúdo do curso abrange inteligência 

emocional, resolução de conflito, gestão de 

equipe, liderança e dicas para que o 

educador saiba traçar perfis 

comportamentais. “Criamos vivências 

para que ele visualize situações que podem 

acontecer na prática”, explica Josemar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor ministra curso de gerenciamento de emoções para educadores 

Personagens, cenário, roteiro, trilha sonora. Todos os elementos 

cênicos ganham vida por meio da criatividade de Sebastião 

Soares de Castro [de óculos, na primeira pintura, de cima para 

baixo], professor de Língua Portuguesa e Pintura em Paranavaí. 

Entre as manifestações artísticas com as quais trabalha, estão 

esculturas, maquetes de cenários de obras literárias, pinturas, 

desenhos, poemas, composições musicais, romances e roteiros 

de telenovela e teatro. 

A inclinação artística teve início na infância, quando Sebastião 

se mudou de Minas Gerais para o Paraná com os pais e 19 

irmãos. “Foi uma vida sofrida. Chegamos a morar na rua. Eu, 

pequeno, via a tristeza e queria fazer algo para animar”, conta 

o professor. Desde então, a arte tem sido sua cúmplice dentro 

e fora de sala de aula. “Gosto de mobilizar a obra. Propor que 

os alunos leiam o texto com o objetivo de criar, depois, um 

produto cultural”, conta. Dessa maneira, ele consegue 

despertar o interesse dos estudantes pelos grandes escritores 

brasileiros, tornando suas obras mais acessíveis. 

Atualmente, o professor trabalha em um romance escrito em 

formato de troca de e-mails e em uma novela sobre uma viúva 

que ensina pintura para sobreviver. “Tenho 58 anos e ainda 

sou um menino que sonha”, diz Sebastião. “Sei que vou 

teimar em fazer o que sempre fiz, levando às pessoas a 

mensagem dos sonhos.” 

Imagens, de cima para baixo: 

1ª: Pintura da família de Sebastião. 

2ª: Pintura com barbantes sobre eurocentrismo. 

3ª: Maquete de cenário de Capitães da Areia, de Jorge Amado. 

 

Toda forma de arte 


