GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO
Circular nº 268/2020 – NPE
Osasco, 02 de dezembro de 2020.
Senhores (as) Diretores (as) de Escolas,

Assunto: Bate-papo sobre Saúde Mental e Educação Integral - 08/12, às 14h.

O Núcleo Pedagógico e a Fundación Mapfre convida todos os educadores a assistirem
à webinar sobre Saúde Mental e Educação Integral, no dia 08/12, às 14h. Participarão da
conversa: Rossieli Soares (Secretário da Educação do Estado), Joana (UNICEF) e Dr. Anderson
Rosa.
A saúde mental é um tema que vai além da ausência de doenças psicossomáticas e se
caracteriza por um bem-estar em que o indivíduo reconhece suas capacidades e limitações e
consegue perceber o seu papel social, tornando-se agente de sua própria história. Para promover
uma reflexão sobre a questão da saúde mental nas diferentes fases do desenvolvimento infantojuvenil, a Fundación MAPFRE realiza este webinar, que contará com a participação de
autoridades, pesquisadores e educadores para debater sobre a importância de temas como o
autoconhecimento emocional e o auto cuidado, as relações no ambiente educacional, a saúde
emocional no contexto do novo Corona vírus, o impacto do bullying e da violência e quais os
encaminhamentos possíveis para a escola. A Fundación MAPFRE mantém um forte
compromisso com a educação por meio de programas de formação de educadores e alunos, como
o Viver com Saúde, que aborda temas como saúde infantil, alimentação saudável, a prática
regular de atividades físicas e saúde mental nas escolas. No eixo de atuação Saúde Mental e
Emocional, as atividades estão ligadas à prevenção do estresse, convivência, aceitação e
diversidade, com atividades destinadas a professores, alunos e integrantes das comunidades.

Rua Geraldo Moran, 271 – Jardim Umuarama – Osasco – SP – CEP 06030-060
Tel: 2284 8100
E-mail: deoscese@educacao.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO OSASCO
NÚCLEO PEDAGÓGICO
O link para inscrição será encaminhado para os e-mails institucionais das Unidades
Escolares.
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