Rede nº 416/21
Data: 08/07/2021
Assunto: PLATAFORMA EDUCADOR I DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS I AÇÃO PILOTO

Senhores Diretores;
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC – SP) e o Instituto
Ayrton Senna (IAS), em uma parceria, colocarão à disposição a Plataforma
Educador, que integrará uma ação piloto para apoiar os professores e os gestores no
desenvolvimento coletivo para a nova era da Educação.
Nessa ação, os educadores terão, de acordo com a sua jornada formativa, uma
experiência integrada de “como avaliar” as suas competências socioemocionais
e “como desenvolvê-las”.
O objetivo desta ação é avaliar o percurso completo dos educadores na Plataforma,
além da identificação de melhorias. Isso será importante para gerar escala e
proporcionar essa experiência para todos os educadores de Rede de Educação de São
Paulo.
O que é a ação piloto?
Os educadores preencherão um instrumento de pesquisa para realizar o
autoconhecimento de quais competências são mais ou menos desenvolvidas.
Além disso, terão à sua disposição:
• um Plano de desenvolvimento Pessoal para estabelecer metas, de curto, médio e
longo prazo, a partir do exercício de autorreflexão proporcionado pelo instrumento;
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• o Diário de Bordo em versão digital para possibilitar o registro de suas percepções e
anexar arquivos para consulta;
• a Jornada de Aprendizagem, que é um curso online para realizarem a sua trilha
formativa de acordo com cada macrocompetência.
Em qual período ocorrerá a ação piloto?
A ação piloto será realizada durante o mês de agosto de 2021 e, durante o período de
12 a 16 de julho, antes do início do recesso, a equipe do IAS entrará em contato com
os educadores indicados para explicar sobre as atividades que serão realizadas.
Importante: O tempo de dedicação dos educadores nessa ação piloto está
estimado em 10 horas.
Quem poderá participar?
Poderão ser Gestores e Professores da Educação Básica I (EFI) ou Professores de
Educação Básica II (EFII e EM), que forem engajados, abertos às novas experiência e
com o conhecimento necessário para saber como usar os recursos tecnológicos.
Educadores que compreenderem ter mais desafios em relação aos recursos
tecnológicos também serão importantes para a experiência e, assim, também será
possível selecioná-los.
Atenção: Não recomendamos a indicação de educadores que já tiverem
preenchido o Mapeamento Socioemocional nesse período recente.
Como fazer a indicação do(a) Educador(a)?
Você poderá fazer a indicação do(a) educador(a) até o dia 8 de julho de 2021, por meio
do preenchimento do formulário disponível em: https://forms.office.com/r/dTMvsP6MLR
.
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No final desta experiência, os educadores poderão preencher um formulário para
avaliar a sua percepção, além de também participarem de um grupo focal com uma
dinâmica direta com os colaboradores do Instituto Ayrton Senna (IAS) para avaliar a
experiência da plataforma.

Atenciosamente,
Prof.ª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino - Região Norte 2
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