
 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA: “COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E O ALUNO 

INTEGRAL” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

“NÃO POSSO CONTROLAR O QUE ESTOU SENTINDO, MAS POSSO ESCOLHER O QUE 

FAZER COM ESSE SENTIMENTO” 

O PSICOLOGO 

Realização: CE-FORM – Secretaria de Educação de Paulínia  

Formadora: Adriana Olivato Arantes 

Coordenação: Alessandra Collaço 

Número de vagas: 30 por turma 

Local: Salão Nobre (Prefeitura Municipal de Paulínia) 

Datas e horários: Encontros nos dias 12/09/19 e 24/10/19, no período da tarde (13:30 as 17h). 

Público Alvo: Professores e Gestores Escolares da Educação Básica da Rede Municipal de Paulínia 

Inscrições: Impreterivelmente pelo formulário anexo, via e-mail ceformpaulinia@gmail.com até o dia 

09 de setembro. 

 

OBJETIVOS 

• Capacitar os professores para uma discussão mais ampla e profunda sobre a Implementação da Base 

Nacional Curricular e a adequação do Currículo Municipal, a fim de garantir todos os direitos de 

aprendizagem do aluno; 

• Garantir momentos de formação continuada aos professores da rede Municipal de Paulínia em 

conformidade com as leis Municipais, Estaduais e Federais; 

• Debater a importância do desenvolvimento das Competências Socioemocionais junto com as 

competências cognitivas dentro dos componentes curriculares para o desenvolvimento do aluno integral; 

• Compreender que as Competências Socioemocionais são habilidades que se podemos aprender, 

podemos praticar e podemos ensinar no ambiente escolar, na interação como outro; 

• Incentivar aulas e projetos onde os alunos possam refletir sobre as suas características, se conhecer, 

construir seus projetos de vida, exercitar a empatia e consciência social; 
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• Aprofundar os estudos sobre o aluno do Século XXI e suas necessidades, possibilitando que este seja 

protagonista no seu aprendizado; 

• Criar um repertório de propostas de trabalho para lidar com as Competências Socioemocionais na sala 

de aula de forma intencional e planejada; 

• Sensibilizar os professores para o impacto que o trabalho com as Competências Socioemocionais tem 

no desenvolvimento cognitivo, e o avanço na aprendizagem, facilitando o trabalho em sala de aula, em 

todos os níveis. 

   

JUSTIFICATIVA: 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um documento normativo que direciona os currículos 

escolares, visando garantir os direitos de aprendizagens essenciais que os estudantes possuem.   A 

proposta é uma nova diretriz de organização das metas de aprendizagem, que inclui as competências 

socioemocionais. 

 As Competências Socioemocionais dizem respeito a formar cidadãos com capacidade de resolver 

problemas, trabalhar em equipe, argumentar, defender seu ponto de vista, respeitar o outro e ser cada vez 

mais crítico. 

 A atenção a essas novas competências, que têm foco em habilidades não cognitivas, ganhou força 

nos últimos anos após o reconhecimento de que características ligadas ao comportamento e à administração 

das próprias emoções podem impactar positivamente no aprendizado dos alunos e tem forte influência na 

vida como um todo. 

 Apesar do ensino ter como objetivo desenvolver o ser humano integralmente, durante muito tempo o 

foco da educação esteve voltado apenas ao desenvolvimento cognitivo. 

O que acontece na prática é que temos indivíduos preparados para realizar provas com objetos de 

conhecimento, mas que se frustram ao encontrar adversidades na vida, ficando desmotivados a buscarem 

o melhorar, o enfrentar e o superar tais desafios. 

 Constata-se, hoje em dia, que a abordagem das habilidades focadas na educação das emoções é 

fundamental para promover o pensamento autônomo dos estudantes e suas potencialidades, o que, 

consequentemente, pode reduzir a indisciplina e melhorar os índices de aprendizagem. 

Por isso, cada vez mais percebe-se a importância das habilidades socioemocionais e comunicativas 

para a aprendizagem e para o desenvolvimento de indivíduos éticos que promovem a cidadania, o respeito, 

além de desenvolver outras características, como: ser mais seguro, inovador, questionador e empreendedor.  

ESTRATÉGIAS: 

 Os encontros serão organizados privilegiando: 

• Leituras e pesquisas sobre o desenvolvimento das Competências Socioemocionais. 

• Estímulo ao professor para fazer uma reflexão sobre seus conhecimentos e sua prática pedagógica. 

• Elaboração de um material de apoio para o planejamento intencional do trabalho com Competências 

Socioemocionais. 

https://escoladainteligencia.com.br/por-que-os-alunos-devem-participar-das-decisoes-escolares/


 

• Atividades dinâmicas para conscientização da importância do trabalho com as Competências 

Socioemocionais em conjunto com as Competências Cognitivas para o desenvolvimento integral do 

aluno. 

 

ORGANIZAÇÃO 

1º Encontro:  Apresentação e Conceituação das Competências Socioemocionais e suas implicações nas 

práticas pedagógicas. Identificação das possibilidades de trabalhos realizados em sala de aula, com ênfase 

da necessidade da intencionalidade e planejamento. 

2º Encontro: Construção de materiais e propostas de trabalho com as Competências Socioemocionais em 

sala de aula, ampliando assim o repertório de práticas de trabalho. Reflexão e Análise dos trabalhos 

realizados e elaboração de propostas para ampliar o estudo efetuado. 

 

CERTIFICADO: 

 Haverá certificação de 12 horas no total da formação. 

Os professores serão certificados havendo participação nos encontros e realização de atividades 

propostas associadas às práticas em sala de aula. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: 

MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. 

STRATTON, Carolyn Webster. Como Promover as Competências Sociais e Emocionais das Crianças. 

Psiquilibrios, dezembro de 2017 

SEGURA, Manuel e ARCAS, Margarita. Relacionar-se BEM, Programa de Competência Social para 

Crianças de 4 a 12 anos. Ed. Madras. São Paulo. 2006  

Atividades para o Desenvolvimento da Inteligência Emocional nas Crianças. Editora Ciranda Cultural - 2010 

FONTE, Paty. Competências Socioemocionais na Escola. Ed. WAK. 2019 

GAVRAS, Douglas.  Competências  Socioemocionais  de  A  a  Z:  glossário  para  usar na sala de aula. 

Revista Nova Escola. 2018. Disponível em  https://novaescola.org.br/conteudo/12178/competencias-

socioemocionais-de-a-a-z 

SEMIS, Lais . Como aplicar na prática as competências socioemocionais. Revista Nova Escola. 2018. 

Disponível em  https://novaescola.org.br/conteudo/11736/para-entender-as-competencias-gerais-da-base-

e-as-socioemocionais 

https://www.wook.pt/autor/carolyn-webster-stratton/183013
https://novaescola.org.br/conteudo/12178/competencias-socioemocionais-de-a-a-z
https://novaescola.org.br/conteudo/12178/competencias-socioemocionais-de-a-a-z
https://novaescola.org.br/conteudo/11736/para-entender-as-competencias-gerais-da-base-e-as-socioemocionais
https://novaescola.org.br/conteudo/11736/para-entender-as-competencias-gerais-da-base-e-as-socioemocionais


 

CALÇADE, Paula. Habilidades socioemocionais são tão importantes quanto os rankigs. Revista Nova 

Escola. 2018. Disponível em https://novaescola.org.br/colecao-conteudos/78/socioemocionais 

 

SOARES, Wellington. O trabalho com socioemocionais não precisa ser oneroso ao professor. Revista Nova 

Escola. 2017. Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/4901/socioemocionais-clima-escola-

entrevista-harvard-robert-selman 

 

TOGNETTA, Lucilene. Estamos preparados para incorporar as Competências Socioemocionais da BNCC? 

Revista Nova Escola. 2018. Disponível em  https://novaescola.org.br/conteudo/12358/estamos-preparados-

para-incorporar-as-competencias-socioemocionais-da-bncc 

 

Especial Socioemocionais. Porvir. Inovações em Educação. Revista Eletrônica. Disponível em: 

http://porvir.org/especiais/socioemocionais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/colecao-conteudos/78/socioemocionais
https://novaescola.org.br/conteudo/4901/socioemocionais-clima-escola-entrevista-harvard-robert-selman
https://novaescola.org.br/conteudo/4901/socioemocionais-clima-escola-entrevista-harvard-robert-selman
https://novaescola.org.br/conteudo/12358/estamos-preparados-para-incorporar-as-competencias-socioemocionais-da-bncc
https://novaescola.org.br/conteudo/12358/estamos-preparados-para-incorporar-as-competencias-socioemocionais-da-bncc
http://porvir.org/especiais/socioemocionais/

