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Sugestão:

ATPCs da 
Diretoria de 
Ensino Região 
Piracicaba. 

Disponíveis no 
canal do Youtube 
– Núcleo 
Pedagógico 



Área de 
Ciências da 
Natureza

Apoio aos professores/alunos participantes

Vídeos: 

 Habilidades socioemocionais no distanciamento - Parte 1. Disponível 
em https://youtu.be/vbCHIO5NUF0

 Habilidades socioemocionais no distanciamento - Parte 2. Disponível 
em https://youtu.be/gbKumTzuLfo

Entrevista realizada pelo Centro de Educação em Saúde Ilumina com 
Prof. Dr. Roberto Tadeu Iaochite - Professor do Departamento de 
Educação da UNESP, campus de Rio Claro e Líder do Núcleo de Estudos 
em Teoria Social Cognitiva e Práticas Educativas. 

https://youtu.be/vbCHIO5NUF0
https://youtu.be/gbKumTzuLfo


Vídeo -
Habilidades 
socioemocionais 
no 
distanciamento -
Parte 1. 

Entrevista realizada pelo Centro de
Educação em Saúde Ilumina com Prof. Dr.
Roberto Tadeu Iaochite - Professor do
Departamento de Educação da UNESP,
campus de Rio Claro e Líder do Núcleo de
Estudos em Teoria Social Cognitiva e
Práticas Educativas

A gravação foi realizada em duas partes,
sendo que o escopo da parte 1 foi pautado
nas seguintes questões:

1. Como lidar com a pressão de adaptar-se
às ferramentas virtuais no contexto do
Ensino Remoto Emergencial?

2. Qual o papel do professor no Ensino
Remoto Emergencial e os possíveis
impactos na carreira docente atual e
futura?

3. Como propiciar o desenvolvimento de
habilidades sócio-emocionais utilizando
atividades remotas?

4. Como tratar com os pais e responsáveis
sobre questões relacionadas ao impacto do
Ensino Remoto Emergencial no conteúdo
programático e no desenvolvimento de
habilidades e competências previstas no
currículo escolar?

5. A importância de falar sobre a pandemia
do Covid-19 com as crianças.



Vídeo -
Habilidades 
socioemocionais 
no 
distanciamento -
Parte 2. 

O escopo da parte 1 foi pautado nas seguintes
questões:

6. Com a implantação do Ensino Remoto
Emergencial, os professores se tornaram oficialmente
a ponte entre todo o sistema de educação e os
estudantes. Os professores têm sido solicitados por
diferentes vias, a gestão escolar, os pais e
responsáveis, os alunos, a necessidade de preparação
para enfrentar o desafio do uso pedagógico de
tecnologia, quando muitos nunca tiveram experiência
com a Educação a Distância. Diante disso, os
professores precisam buscar apoio informacional, mas
também emocional e psicológico. Então quais
estratégias, práticas, conhecimentos e habilidades são
necessários para que tenhamos professores
preparados para este desafio?

7. Tudo o que discutimos até aqui indica que há um
grande impacto do período no bem-estar dos
professores. Quais cuidados e práticas de saúde física e
mental e ferramentas poderiam contribuir para o
processo de desenvolvimento integral do educador e
de suas próprias habilidades socioemocionais?

8. As pesquisas apontam que mais de 70% dos
docentes precisou mudar muito ou totalmente suas
rotinas pessoais e profissionais, e para lidar com essas
mudanças os professores estão interessados em
receber informação e conhecimento, mas de uma
forma pontual, conteúdos organizados, confiáveis e de
qualidade. Há muita informação e conhecimento
disponível, mas o volume deles não é compatível com a
nova rotina, o que pode gerar mais estresse aos
docentes. Sendo assim, o que você recomenda para os
professores em relação à curadoria de conteúdos e um
tempo de qualidade dedicado à própria formação,
evitando ansiedade, insegurança e estresse?



Sugerimos a retomada do ATPC da área de
Ciências da Natureza do dia 18/06/2020.

Disponível em https://youtu.be/Ms2d6wvktkw

Pauta:

 Discutir o conceito de letramento científico e
investigação científica na perspectiva do
Currículo Paulista (EFAF) e Currículo Oficial do
Estado de São Paulo (EM) e BNCC;

 Analisar as possibilidades de aplicação desses
conceitos nas aulas de Ciências da Natureza,
Biologia, Física e Química.

https://youtu.be/Ms2d6wvktkw


Dica de leitura:
“Os dias em que tudo parou” 

Livro traduzido pelo Centro de Educação

em Saúde Ilumina do Espanhol para o

Português.

Disponível em

https://associacaoilumina.org.br/wp-

content/uploads/2020/04/Os-dias-em-que-

tudo-

parou.pdf?fbclid=IwAR14pW71WhDaCwVi9

grO_7B4B9GEPyBc8OmfNlPY-

YvNB_v2lStQNnJFX84

Este é um simples livrinho para ler com a 
família: pais, filhos e alunos como uma 
ferramenta didática que permite discutir 
contingências e compartilhar dúvidas e 
preocupações. 

Para informações e conselhos mais 
detalhados sobre a quarentena, você pode 
pesquisar online na página da Organização 
Mundial da Saúde. 

Acesse aqui: https://www.who.int

https://associacaoilumina.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Os-dias-em-que-tudo-parou.pdf?fbclid=IwAR14pW71WhDaCwVi9grO_7B4B9GEPyBc8OmfNlPY-YvNB_v2lStQNnJFX84
https://www.who.int/








Disponível em https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html


Senso 
comum

Senso 
crítico/científico

Habilidades 

Sócio-

emocionais



https://hcancerbarretos.com.br/concurso-de-redacao-nec/2303-concurso-de-redacao-2020

Formação CN_Concurso de redação Hospital do Amor.pptx




Trabalhos apresentados na I Mostra Ilumina – produto do Curso “HCB na escola”

Disponíveis no link  https://drive.google.com/drive/folders/1vfAOEGW9YPjr-JlWZVu4ui3w9HrqsR_r

Formação CN_Concurso de redação Hospital do Amor.pptx


Contamos com a 
participação de todos!


