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Olá, Gestor(a) Escolar, Professor(a) e demais Profissionais da Educação!

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), promove o percurso Jornada formativa: práticas de autoconhecimento e 
desenvolvimento das competências socioemocionais.

Diante da complexidade do mundo atual, torna-se cada vez importante apoiar os educadores 
no seu autodesenvolvimento e nos conhecimentos sobre suas próprias competências socioe-
mocionais, para poderem lidar de forma construtiva e criativa com os desafios da vida profis-
sional e pessoal.

O que é a Jornada formativa?
A Jornada formativa tem como premissa o alinhamento à Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) para a formação inicial de Professores da Educação Básica, por meio de conteúdos 
atuais que relacionam competências socioemocionais às temáticas do cotidiano do educador, 
pautados em evidências científicas. 

Por meio de atividades práticas, os educadores terão a oportunidade de conhecer as compe-
tências socioemocionais, além de experimentar ferramentas, para desenvolverem o autoco-
nhecimento. Assim, poderão identificar como mobilizá-las, a fim de encontrarem as melhores 
soluções diante das diversas situações do cotidiano. As atividades poderão ser desenvolvidas 
antes, durante e após a formação, conforme interesse e disponibilidade de cada educador em 
dar continuidade à ação formativa.

A Jornada formativa está organizada em cinco percursos:

1. Eu, Educador

2. Comunicação

3. Relacionamento Interpessoal

4. Autoconhecimento emocional

5. Saberes e Fazeres Docente
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Ao longo dessa jornada, cada tema relacionado ao percurso será pauta 
de uma webconferência de uma hora e meia de duração, realizada ao 
vivo pelo aplicativo do CMSP, no Canal Desenvolvimento Profissional 1. 

Confira abaixo a programação das próximas transmissões que ocor-
rerão às sextas-feiras, das 10h às 11h30, com reprises no mesmo dia, 
das 14h às 15h30.

Tema Data

Web 4 – Relacionamento Interpessoal (Engajamento 
com os outros)

06.08.2021

Web 5 – Autoconhecimento Emocional (Resiliência 
emocional)

13.08.2021

Web 6 – Saberes e Fazeres Docentes 27.08.2021

Também serão disponibilizados materiais complementares no 
AVA-EFAPE, como os “Diários de Bordo”, que são guias para auxiliar 
no percurso. Estes poderão ser lidos antes dos encontros e reto-
mados após as transmissões.

Vocês poderão acessar a grade de programação do CMSP em: https://
centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-
da-educacao. 

Para quem é a Jornada formativa?
Podem participar todos os servidores do Quadro do Magistério, do 
Quadro de Apoio Escolar e do Quadro da Secretaria da Educação, des-
de que estiverem com cadastros ativos na Secretaria Escolar Digital 
(SED) no mês de maio/2021.  

Atenção! 

Informamos que 
houve alteração nas datas 
de transmissões das 
webconferências.

Atenção! 

Esta ação não 
prevê inscrições, nem 
certificação. Assim, está 
disponível no AVA-EFAPE 
a todos os servidores, 
conforme público-alvo.

Importante:

Tanto a gravação 
da webconferência quan-
to os materiais utilizados 
serão disponibilizados 
no AVA-EFAPE.
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Qual o período de realização e como acessá-la?
A Jornada formativa poderá ser realizada até o dia 30 de setembro de 2021 e, para obter mais 
informações, acessem o site https://efape.educacao.sp.gov.br/acao-formacao/jornada-forma-
tiva-praticas-de-autoconhecimento-e-desenvolvimento-das-competencias-socioemocionais.

Aproveitem essa jornada de autodesenvolvimento!

Atenciosamente,

Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo 
“Paulo Renato Costa Souza”


