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Senhores (as) Professores-Coordenadores (as) (EFAF, EM, PEI)  

 

Estão disponíveis no site do Currículo Paulista, na seção do 

Aprender Sempre, as “Orientações para  articular o desenvolvimento 
das competências socioemocionais ao Aprender Sempre Volume 

03”,  voltadas a apoiar o trabalho dos professores dos anos finais do 
ensino fundamental e do ensino médio  na promoção do 

desenvolvimento integral dos estudantes.  
Esse material inclui orientações sobre como articular o 

desenvolvimento intencional das  competências socioemocionais dos 
estudantes durante a recuperação e aprofundamento 

das  aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática durante o 
trabalho com as sequências  didáticas/de atividades Aprender Sempre 

- Volume 3.  
Os materiais - que no mesmo arquivo incluem orientações para os 

anos finais do ensino fundamental e do ensino médio - estão 
disponíveis nas páginas das duas etapas de ensino no site do 

Currículo  Paulista. Procurar, na página, por “Orientações para articular 

o desenvolvimento das competências socioemocionais ao Aprender 
Sempre-Volume 3”:  

• Ensino Fundamental: 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-

e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/ 
• Ensino Médio: 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-
medio/aprender-sempre-em/ 

  
Essas são as orientações que foram trabalhadas durante as 

formação sobre “Promoção do cuidado e  mobilização das 
Competências Socioemocionais (CSE) nas ações de Recuperação 

e  Aprofundamento”, transmitidas nos canais de Recuperação e 
Aprofundamento do Centro de Mídias  para os professores de Língua 

Portuguesa (no dia 30/09) e para os professores de Matemática 

(no  dia 01/10).  

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/


Ambas as formações já estão disponíveis no canal Formação de 
Professores no Youtube no Centro de  Mídias, podendo ser acessadas 

nos seguintes links:  

• Formação para professores de Língua Portuguesa: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qrz6kRLbc0Y&ab_channel=CMSP

-Forma%C3%A7%C3%A3odeProfessores 
 

• Formação para professores de Matemática: 
https://www.youtube.com/watch?v=r2EQrEZkalE&ab_channel=CMSP

-Forma%C3%A7%C3%A3odeProfessores 
 

 

Atenciosamente, 
Núcleo Pedagógico 

 
De acordo,  

Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 
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