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Prezada equipe gestora e educadores!

A Secretaria da Educação do estado de São Paulo (SEDUC–SP), em parceria com o Instituto
Ayrton Senna (IAS) e com o apoio da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação (EFAPE), promoverá um importante estudo para conhecer ainda mais sobre os
educadores da Rede!
O “Mapeamento das competências socioemocionais de educadores” é o tema da pesquisa que foi
lançada, dia 20 de maio de 2021, por meio da plataforma de pesquisa online do IAS. Essa
pesquisa poderá ser respondida por todos os Professores de Educação Básica I (PEB I) e
Professores de Educação Básica II (PEB II), desde que estes estejam em exercício e com
contrato ativo na Secretaria Escolar Digital (SED).
Este estudo, além de nos trazer insumos essenciais para a melhoria contínua dos nossos
instrumentos pedagógicos e das nossas ações de formação, também tem como um dos objetivos
ajudar a você, educador(a), a lidar com as suas demandas profissionais, emoções, relacionamento
consigo mesmo(a), e promover o seu autoconhecimento por meio de reflexões sobre o seu
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desenvolvimento e competências necessárias ao seu fazer docente. A sua participação é muito
importante!
Este estudo ficará disponível entre 20 de maio e 10 de junho de 2021 e você poderá participar ou
ter mais informações clicando nos links abaixo:
Para responder a pesquisa, clique aqui!
No campo “Código”, utilize o seu CPF (onze dígitos, sem pontos ou hífen) e, no campo
“Senha”, digite senna2.
Para mais informações, clique aqui!
Em caso de dúvidas, estamos à disposição por meio do canal “Fale Conosco”, no site da EFAPE
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