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A  é o resultado de um projeto pedagógico iniciado em 02 de 
abril de 1997 com a Pedagogia Sensitiva da Afetividade, na época chamada de 
Pedagogia Não Cognitiva da Felicidade, para despertar na Criança o 
encantamento pela vida, no Professor a valorização profissional e pessoal e na 
sociedade a importância da Escola Pública como instituição fundamental para a 
melhoria da qualidade de vida das Famílias dos Alunos e da população 
brasileira.

Escola Afetiva

A  adota DUAS pedagogias: a Sensitiva da Afetividade e a 
Cognitiva da Inteligência. A Primeira potencializando a eficiência da Segunda.

A  transforma a Escola Pública, com ênfase para o ensino 
fundamental, na principal instituição do Estado e do Governo Brasileiro e o 
Professor no profissional mais importante.

A  prioriza verdadeiramente as políticas públicas para ensino.

A  promove um completo envolvimento da Família do Aluno na 
vida escolar.

A  inicia nos Professores, Gestores, Pedagogos e demais 
Profissionais da Educação, a construção de um novo patamar de afetividade, 
alcançando a Família e depois toda a Sociedade.

A  é a única forma para eliminar o atual circulo vicioso de 
violência, corrupção, miséria, mortes prematuras, assassinatos, acidentes, 
intolerância, preconceito, péssima qualidade da política e dos serviços 
públicos.
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CONHEÇA AGORA UM POUCO MAIS SOBRE A ESCOLA AFETIVA
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A escola atual, apesar de muito se esforçar, não consegue superar as 
dificuldades trazidas pelos alunos de seus ambientes familiares e sociais.

Se todos os alunos não sentem e não vivem da mesma forma, ensiná-los 
desconsiderando as suas realidades não favorece o rendimento escolar.

A criança infeliz tem déficit de atenção que prejudica seu aprendizado e dificulta o trabalho do
professor, resultando um rendimento escolar insatisfatório.
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A , através da Pedagogia Sensitiva da Afetividade (ver páginas 17 e 

18), atuará com eficiência para que todos os alunos vivam com suas famílias em 
ambientes saudáveis, gerando uma forte motivação, desejo e satisfação de 
aprender o que os seus Professores ensinam, tanto o conhecimento como a 
sabedoria.

Escola Afetiva

A criança feliz está com uma ambientação mental que favorece seu aprendizado e facilita o 
trabalho do professor, resultando um rendimento escolar plenamente satisfatório.
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Uma casa mal arrumada e seus moradores com semblante contraído, indicam um desfavorável
“holopensene”, que é o mesmo pensamento, sentimento e energia do grupo familiar do aluno.

A  segue o protocolo de conhecer a Família para identificar e 
classificar o sentimento de cada Aluno.

Este trabalho é feito pela Visitadora Domiciliar, profissional com perfil, formação 
e treinamento apropriados para determinar o grau de afetividade no 
“holopensene” (mesmo pensamento, sentimento e energia) do grupo familiar 
do Aluno e eventuais deficiências imateriais e materiais, sem ofender a 
dignidade das pessoas.

Escola Afetiva
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Uma casa bem arrumada e seus moradores com semblante sereno, podem aparentar um favorável
“holopensene”, mas as vezes esconde outra realidade que se reflete diretamente na atividade
mental da criança.

A Visitadora Domiciliar atuará além das aparências, pois um ambiente 
visualmente favorável pode esconder dificuldades emocionais que prejudicam 
o Aluno e a Família.

Com estas informações, a Equipe Técnica Pedagógica planejará as correções 
necessárias para que o Aluno viva com sua Família num ambiente saudável, 
eliminando os eventuais déficits de afetividade individual para conquistar uma 
ambientação mental adequada para o aprendizado.
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A Equipe Técnica Pedagógica, com as informações obtidas, determinará a 
forma na qual a  atuará junto aos Alunos através dos Professores 
e junto ao Poder Público através do Gerente de Demandas Familiares.

Escola Afetiva

A Equipe Técnica Pedagógica transformará os dados recolhidos pela Visitadora Domiciliar em
gráficos que facilitarão o entendimento e atuação da .Escola Afetiva
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O Gerente de Demandas Familiares é uma pessoa fundamental na 
, pois será a ponte entre a Escola e o Poder Público para resolver de 

forma construtiva e solidária os problemas das Famílias dos Alunos, sem 
assistencialismo.

Escola 
Afetiva

O Gerente de Demandas Familiares será responsável pela materialização das informações passadas
pelos Professores aos seus Alunos sobre as melhorias programadas.
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A principal pessoa da  é o Professor que, vivenciando a 
afetividade, conseguirá passar para os Alunos informações teóricas que 
encontrarão na prática a confirmação dos propósitos de uma vida saudável e 
feliz.

Como o Professor conseguirá viver afetivamente? É simples: salário adequado, 
infraestrutura moderna e funcional, valorização profissional e principalmente 
Alunos com real interesse em aprender, situação que dependerá de um 
ambiente Familiar e Social saudável com respaldo de políticas públicas 
honestas, sem desvio de verbas e sem qualquer corrupção.

Escola Afetiva

Usando a sala de aula para ensinar como o cérebro humano formula pensamentos, raciocínios
e seleciona aqueles que se transformarão em ações prósperas.
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Detalhe do ensinamento de como o cérebro humano formula pensamentos, raciocínios
e seleciona aqueles que se transformarão em ações prósperas.

ATIVIDADE MENTAL

PENSAMENTOS

FAVORÁVEIS

DESFAVORÁVEIS

AGRADÁVEIS (equilibrados)

ENTERNECIDOS (suaves)

DESAGRADÁVEIS (desequilibrados)

INTOLERANTES (agressivos)

RACIOCÍNIOS

POSITIVOS

NEGATIVOS

CONSTRUTIVOS (prósperos)

ALEGRES (esperançosos)

DESTRUTIVOS (depressivos)

TRISTES (melancólicos)

AÇÕES

PRÓSPERAS

ATRAZADAS

CALMAS (prazerosas)

CONTINUADAS (resultantes)

AFLITIVAS (desgastantes)

INTERROMPIDAS (pendentes)

FAMÍLIA

ACEITAÇÃO

PAZ

FRATERNIDADE

TALENTO

AMOR

LIBERDADE

SONHO

VIDA

RAÍZES

TRABALHO

AMIZADE

RESPEITO

BELEZA

CORAGEM

IGUALDADE

ESPIRITUALIDADE

SOLIDARIEDADE

POLÍTICA HONESTA E EFICIENTE

SOLUÇÃO DE CONFLITOS

ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO

INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

TREINAMENTO PROFISSIONAL

SAÚDE E BEM ESTAR DE TODOS

MORADIAS PRÓPRIAS E DÍGNAS

POLÍCIA PACIFICADORA

LAZER SAUDÁVEL

OPORTUNIDADES DE TRABALHO

VERTENTES DA AFETIVIDADE

SOLIDARIEDADE PÚBLICA
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Alunos e Pais visitando uma Penitenciária para sentir os efeitos da falta de liberdade, que é uma das
principais vertentes da afetividade humana.

Além das aulas teóricas, a  trabalhará com diferentes ambientes 
externos (divididos entre POSITIVOS e NEGATIVOS) que demonstrarão o 
impacto na vida afetiva das pessoas para que os Alunos e seus Pais sintam 
com maior intensidade os ensinamentos em sala de aula.

Exemplos de ambientes NEGATIVOS: Penitenciária, Pronto Socorro, Delegacia 
de Polícia, Fórum de Justiça, Manicômio, Guerra (Cinema), Enfermaria de 
Acidentados , Orfanato de Menores, Rio Poluído e Clínica de Drogados.

Escola Afetiva
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Alunos e Pais visitando um Planetário para sentir a grandiosidade do universo, expandindo assim a 
curiosidade e o sentimento de que ainda temos muitas coisas para aprender, desfrutar, ensinar e
viver.

Um dos propósitos da  é criar referências positivas e construtivas 
que serão úteis para as crianças por toda vida.

A presença dos Pais nas aulas externas serve para criar uma ligação maior da 
Família com a , pois poderão aprender e também sentir a 
solidariedade e o amor que os Professores dedicam aos seus Filhos.

Exemplos de ambientes POSITIVOS: Planetário, Exposição de Arte, Praia 
Oceânica, Floresta Natural, Orquidário, Templo de Meditação, Pomar de Frutas, 
Área de Beleza Natural, Espaço de Beleza Arquitetônica, Usina de Açúcar, Teatro 
Infantil e Show Musical.

Escola Afetiva

Escola Afetiva
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Caberá a  indicar as necessidades materiais e imateriais das 
Famílias dos seus Alunos ao Poder Público que, através de uma Diretoria 
Municipal específica, atenderá todas elas de acordo com o cronograma 
indicado pela Gerencia de Demandas Familiares.

O principal objetivo destes atendimentos é fazer o Aluno sentir-se responsável 
pela melhora da qualidade de vida de sua Família e de seu ambiente social, 
levando-o a respeitar e admirar naturalmente a , retribuindo com 
um melhor rendimento escolar.

Escola Afetiva

Escola Afetiva

A Diretoria Municipal de Demandas Familiares atenderá a necessidade de todas as unidades da
, sendo subordinada a Secretaria Municipal de Educação.Escola Afetiva

13



Quadro de Demandas Familiares

HABITAÇÃO

TERRENOS URBANIZADOS

CASAS PRÓPRIAS

ENTREGUES: 25

A ENTREGAR: 42

ENTREGUES: 62

EM CONSTRUÇÃO: 137

SEMINÁRIOS

AFETIVIDADE

MATERNIDADE

REALIZADOS: 03

PROGRAMADOS: 02

REALIZADOS: 04

PROGRAMADOS: 01

DOENÇAS

CLÍNICA

MENTAL

CASOS CRÔNICOS: 37

SOLUCIONADOS: 18

CONTROLADAS: 08

SEVERAS: 02

TRABALHO

EMPREGOS

AUTÔNOMOS

VIABILIZADOS: 28

BUSCANDO: 19

VIABILIZADOS: 10

EQUACIONANDO: 15

APOIO

DIFICULDADES

JUDICIAL

CONFLITOS: 33

DÍVIDAS: 41

CIVIL: 05

CRIMINAL: 09

LAZER

PROGRAMAS

GRUPOS

FÉRIAS: 05

FINAIS DE SEMANA: 15

INFANTIL: 04

TERCEIRA IDADE: 04

Resumo dos atendimentos e requisições a serem atendidas das Famílias da Escola Afetiva 14



Periodicamente a  realizará seminários com os Familiares de seus 
Alunos para expor-lhes a mesma natureza dos ensinamentos que seus filhos 
recebem nas aulas. Estes seminários fazem parte do atendimento das 
necessidades imateriais das demandas familiares.

Escola Afetiva

A  integrando a Família dos Alunos no esforço conjunto para instruir, educar e
melhorar o ambiente familiar e social de seus filhos.

Escola Afetiva
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A  se ocupa com a criança antes mesmo de seu nascimento, 
ensinando aos Pais a melhor forma de viver afetivamente durante a gravidez.

A criança que nasce em um ambiente afetivo, terá mais facilidade para 
aprender e ter uma vida adulta saudável.

Escola Afetiva

A  receberá informação do Poder Público das mulheres grávidas de sua área de 
abrangência escolar para incluí-las em seus programas específicos.

Escola Afetiva
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BRANCOBRANCO é a cor da pureza, inocência, reverência, 
simplicidade e paz.   é uma cor estimulante e é 
utilizada para ser associada com a vida e saúde, calor, 
energia, vitalidade, o sol, amigável, intensa, alegria, 
trópicos, juventude e o nascer e o pôr do sol.   é a 
cor da sabedoria, confiança, calma, tranqüilidade, fluidez, 
água, mar, criatividade, paz, pensamentos elevados, o céu, 
devoção, progresso, liberdade, afetividade, inspiração, 
amizade, paciência, harmonia.  é a cor da natureza, 
primavera, fertilidade, juventude, desenvolvimento, sorte, 
esperança e inteligência.   é a cor da 
concentração, otimismo, alegria, felicidade, idealismo e 
riqueza.

LARANJA

AZUL

VERDE

AMARELO

AS CORES DA ESCOLA AFETIVA

Nem mesmo 50% do PIB investidos na Educação Pública conseguirá 
resolver o problema das escolas brasileiras, pois utilizam um método 
ultrapassado que não desperta interesse nos Alunos e dificulta o trabalho 
e a vida dos Professores.

O Brasil precisa mais do que investimentos em educação, precisa de um 
novo modelo de ensino no qual a escola seja a principal instituição pública 
para o desenvolvimento do País, erradicando a violência, o sofrimento, a 
corrupção, a intolerância, o preconceito e tantos outros males que 
penalizam as Crianças, a Família e a sociedade brasileira.

A Escola Afetiva
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PEDAGOGIA SENSITIVA DA AFETIVIDADE
Âncoras Doutrinárias

1. “SENTIMENTO - PENSAMENTO - RACIOCÍNIO - AÇÃO”

a)
b)
c)
d)

2. RELATIVISMO DO LIVRE ARBÍTRIO

a)
b)

3. VERTENTES DA AFETIVIDADE

 da hierarquia estabelecida nas leis naturais da 
fisiologia humana, especialmente a endócrina e neuronial, que possibilita e determina que:      

 O sentimento pode ser alterado para favorecer ou desfavorecer a formulação do pensamento;
 O pensamento é involuntário e só pode ser modificado alterando-se o sentimento;
 O raciocínio para ser formulado depende do pensamento;
 A ação para ser executada depende da seleção pelo cérebro entre vários raciocínios, daquele que não 

contraria e é compatível com o modelo matemático cerebral binário, positivo ou negativo, que é 
implantando no exato momento que o indivíduo deixa a infância e adentra na adolescência. É resultado da 
média ponderada das informações existentes que começam a ser registradas e armazenadas, na memória 
genética ou hereditária a partir da 3ª semana de vida do feto e na memória adquirida ou ambiental a partir 
do nascimento. 

, decorrente das leis naturais da antropologia humana, 
especialmente do gregarismo que estabelece e observa a forte coadjuvância do pensamento coletivo 
sobre o individual que reflui no sentimento pessoal circunstancial favorável ou desfavorável, considerando:

 Que no Universo nada é absoluto, mormente o poder do homem sobre ele próprio;
 Que a responsabilização pessoal recai mais no coletivismo e menos no individualismo, tanto para a 

favorabilidade ou desfavorabilidade, positividade ou negatividade e prosperidade ou atraso;

 decorrente das Leis naturais da evolução humana, especialmente do 
pensamento com um maior e crescente aproveitamento do fabuloso e inesgotável capital genético 
endócrino-hormonal a partir de um melhor e mais sofisticado aproveitamento das suas principais, que 
são: 
 

VIDA - FAMÍLIA - RAÍZES - AMOR - TRABALHO - RESPEITO - PAZ - AMIZADE - BELEZA -  
FRATERNIDADE - TALENTO - CORAGEM - ACEITAÇÃO - LIBERDADE - ESPIRITUALIDADE - 

SOLIDARIEDADE e IGUALDADE.

SONHO - 
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PEDAGOGIA SENSITIVA DA AFETIVIDADE
Âncoras Didáticas

1. DIALÉTICA

2. INSERÇÕES MONITORADAS

3. ADEQUAÇÃO AMBIENTAL

 em sala de aulas, menos para ensinamento e mais para anunciação das inserções   
monitoradas por preceptores dos alunos em ambientes externos adequados a sensibilidade da 
manifestação ou ausência das vertentes da afetividade e das ações comunitárias solidárias voltadas a 
adequação da realidade humana, socioeconômica, ambiental e circunstancial ao humanismo, tolerância e 
generosidade da sua doutrina;

 por preceptores dos alunos em ambientes externos adequados a 
sensibilidade da manifestação ou ausência das vertentes da afetividade para que se estabeleçam 
referências sensitivas individuais para a predisposição orgânica à formulação de pensamentos inéditos que 
guardam relação a história pregressa de cada um com vistas a construção de novos caminhos sinápticos 
voltados a manifestação de afetividade, auto-estima e prosperidade individual e familiar.

 requisitadas pela Escola Afetiva para a Família dos Alunos com vistas a 
favorecer e induzir o afloramento do sentimento de reconhecimento e gratidão nestes a partir de políticas 
públicas de absoluta priorização da infância e juventude como base de sustentação do equilíbrio e 
equidade social com saudável e enternecido ambiente familiar, individual e coletivo de paz, prosperidade e 
bem estar.

BREVE RELATO DA HISTÓRIA, DO ENVOLVIMENTO E
ATUAÇÃO DE  NA CONSTRUÇÃO

DA PRIMEIRA PEDAGOGIA BRASILEIRA
ANTONIO CARLOS DELA COLETA

1922 - Lourenço Filho, professor e pesquisador paulista de Porto Ferreira inicia esta construção intelectual realizando as primeiras pesquisas de 
coeficiente de inteligência infantil que indicaram a necessidade do professor conhecer, respeitar e aproveitar o perfil individual dos seus Alunos que 
se constituíram nos fundamentos doutrinários de uma nova pedagogia, que procurou aplicar na reestruturação do sistema educacional do Estado do 
Ceará, depois introduzir no Movimento Escola Nova de 1932, do qual foi um dos líderes no Estado de São Paulo;  

1950 - Anísio Teixeira, educador e político baiano de Caetité aproveita estes fundamentos pedagógicos na Escola Parque que fundou em Salvador, 
com uma metodologia didática inovadora de ensino em tempo integral;

1983 - Darcy Ribeiro, antropólogo e político mineiro de Montes Claros aproveita a doutrina de Lourenço Filho e a didática de Anísio Teixeira nos CIEPs 
do Rio de Janeiro; 

1997 - O Professor-Doutor Walter Alexandre Carnielli, da UNICAMP, após concluir que  não estava tentando “reinventar a 
roda”, estimula e orienta-o para se aprofundar nos seus estudos de filosofia e pedagogia; 

Antonio Carlos Dela Coleta
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1998 - O Professor-Doutor Reinaldo Monteiro, da UNESP de Rio Claro, estimula e orienta  a realizar pesquisas para dar 
consistência à doutrina e à didática de seu pensamento pedagógico;
 
2001 -  submete ao Comitê de Ética em Pesquisas da Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu o protocolo da sua 
primeira pesquisa científica ancorada no Aplicativo Social desta Pedagogia denominada “Modificação de Pensamentos Involuntários de Sentido e 
Direção de Vida” envolvendo os 15 mais degradados dos então 52 moradores de rua adultos de Rio Claro; 

2003 -  submete ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP o protocolo de sua 
segunda pesquisa cientifica ancorada no Aplicativo Medicinal desta Pedagogia denominada “Enfrentamento do Câncer de Mama com Metástase de 
Pulmão”;

2004 -  sustenta oralmente na Plenária da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que modificando para bons e 
equilibrados os sentimentos da pessoa cancerosa, o seu organismo também modifica para saudável a gênese de novas células para repor as 
cancerígenas dos tumores, levando-os a diminuírem e desaparecem;   

2005 -  publica a PRIMEIRA CARTILHA DE NEUROIFISOLOGIA CEREBRAL E ENDÓCRINA, ESPECIALMENTE PARA 
PROFESSORES E PAIS DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO COM APÊNDICE PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 7 ANOS DE IDADE 
E ADOLESCENTES;

2010 -  ao receber o favorável laudo da 3ª. biópsia de sua próstata já livre de células cancerosas, comprovou em seu 
próprio organismo a validade dos fundamentos do aplicativo medicinal desta pedagogia;

2011 -  publica o Livro ESCOLA AFETIVA – PEDAGOGIA SENSITIVA DA AFETIVIDADE = DOUTRINA E DIDÁTICA; 

2011 - , depois de esgotar todos os caminho possíveis para aplicação de sua Pedagogia, decide entrar na política 
partidária, funda o Diretório Municipal do Partido Humanista da Solidariedade e começa a fazer política séria, eficiente e verdadeiramente 
comprometida com a população;

2012 -  concorre à Prefeito tendo na sua chapa como vice Hamilton Barbieri e, mesmo não sendo vitorioso das urnas,  
ganhou o respeito da população pela seriedade da campanha política feita com pouco mais de 10 mil reais; 

2013 -  inicia o trabalho pedagógico do Aplicativo Judicial da Pedagogia Sensitiva da Afetividade para modificar 
sentimentos e pensamentos involuntários de sentido e direção de vida dos Pais das 5 crianças e 5 adolescentes que apresentam graus mais severos 
de anomalias familiares, sociais e educacionais. Este projeto já foi aprovado pela Promotoria de Justiça e Câmara dos Vereadores de Cordeirópolis, 
pendente da decisão da 5ª. Câmara de Coordenação e Revisão do Patrimônio Público e Social do Ministério Público Federal; 

2013 -  inicia o trabalho pedagógico do Aplicativo Social da Pedagogia Sensitiva da Afetividade para mudar sentimentos e 
pensamentos das 65 Famílias do Assentamento Constante Peruchi;

2013 -  publica o livro A NOVA DEMOCRACIA BRASILEIRA EMERGIDA DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES DE JUNHO/13;

2014 - , por seu trabalho político, científico e comunitário em Cordeirópolis, recebe aprovação para se candidatar 
a Deputado Federal juntamente com Hamilton Barbieri para Deputado Estadual. 

Antonio Carlos Dela Coleta
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2005 -  teve diagnosticado um agressivo câncer que posteriormente se mostrou refratário a cirurgia e outros tratamentos 
convencionais;

2006 -  se coloca em novos e favoráveis ambientes circunstanciais para alterar o seu sentimento e modificar o 
funcionamento de seu organismo voltado a restabelecer sua saúde, concluindo este trabalho em 2010; 

2014 - , pelo consistente trabalho pedagógico da , é indicado na Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados ao Prêmio Darcy Ribeiro de Educação de 2014;

Antonio Carlos Dela Coleta

Antonio Carlos Dela Coleta

Antonio Carlos Dela Coleta Escola Afetiva
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO-PILOTO DA ESCOLA AFETIVA EM CORDEIRÓPOLIS/SP
Junto ao esforço para transformar em , um forte 
trabalho de combate da corrupção política, eliminação de déficit habitacional de mais de 2.000 casas próprias, regularização 
fundiária e urbanização de favelas e bairros clandestinos com moradias precárias, dentre outras anomalias municipais já 
foram realizadas as seguintes ações:

1. Fundação da Cooperativa Habitacional de Cordeirópolis e inscrição para a casa própria de 1.272 Famílias que pagam 
aluguel ou moram de favor ou em casas precárias e irregulares nas chamadas ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social de 
Cordeirópolis;

2. Recolhimento de cerca de 3.000 assinaturas de eleitores de Cordeirópolis em dois projetos de lei de iniciativa popular que 
foram boicotados pelo Legislativo;

3. Ajuizamento de ação de mandato de segurança face ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da 
República e Ministro da Justiça, para realizar a Tutela Coletiva dos Direitos Difusos da População de Cordeirópolis que desde 
1997 está refém do grupo político que cuida apenas de seus próprios interesses, como comprovam as 33 ações civis 
públicas de improbidade administrativa e crimes contra o patrimônio público municipal;

4. Trabalho Pedagógico do Aplicativo Judicial da Pedagogia Sensitiva da Afetividade para modificar sentimentos e 
pensamentos dos Pais das 5 crianças e 5 adolescentes que apresentam graus mais severos de anomalias familiares, sociais e 
educacionais dos cerca de 50 menores acompanhados pelo Conselho Tutelar de Cordeirópolis, cujo projeto já aprovado 
pela Promotoria de Justiça e Câmara dos Vereadores de Cordeirópolis e atualmente pendente de decisão da 5ª. Câmara de 
Coordenação e Revisão do Patrimônio Público e Social do Ministério Público Federal; 

5. Trabalho Pedagógico do Aplicativo Social da Pedagogia Sensitiva da Afetividade para mudar sentimentos e pensamentos 
das 65 Famílias do Assentamento Constante Peruchi para levá-las a construir através de mutirão solidário suas próprias 
casas de alvenaria com materiais adquiridos com financiamento da Caixa Econômica Federal. Atualmente depende de 
aprovação pela Justiça de Cordeirópolis o Projeto de Regularização Fundiária Urbana e entrega dos títulos de posse 
provisória dos lotes sociais a cada Família com amparo no direito de usucapião social garantido no Estatuto das Cidades;

6. Esforço para a implantação do Porto Seco Alfandegado e Entreposto Rodo-Ferroviário de Cargas de Cordeirópolis na 
grande área central da cidade que está abandonada e em acentuado processo de deterioração 
urbanística e humana, para a médio prazo alterar o pólo de ceramista (ambientalmente sujo e desfavorável) para logístico 
(limpo e saudável) como principal atividade econômica do Município que tem o melhor entroncamento rodo-ferroviário do 
interior do estado de São Paulo.   

Antes de transformar as escolas de Cordeirópolis em , faz-se necessário que haja um mínimo de 
compatibilidade entre a doutrina pedagógica com a realidade do município, razão pela qual o Projeto Piloto inicia-se desta 
forma, eliminando corrupção e tornando a vida de todos menos desigual e mais afetiva.

as Escolas Municipais e Estaduais de Ensino Fundamental 

nos últimos 20 anos 

Escolas Afetivas
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Antonio Carlos Dela Coleta

Nascido em 27 de Outubro de 1947 na cidade de Cordeirópolis/SP, bacharel 
e docente em Administração Hospitalar, Estudioso, Escritor e Pesquisador de 
Pedagogia Sensitiva da Afetividade.
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