Rede: 555/21
Data: 19/08/2021
Assunto: COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PRIORIZADAS PARA O 3º
BIMESTRE/AUTOAVALIAÇÃO POR RUBRICAS- SED

Senhores Diretores,
Para que as competências socioemocionais possam ser desenvolvidas em todas as
escolas, a SEDUC, a partir dos resultados de uma ação de escuta à rede, priorizou
um conjunto de competências para cada ano/série do EFAF e do EM. Deste modo, é
importante que todos os professores e gestores das escolas conheçam e promovam o
desenvolvimento socioemocional dos estudantes, que estão transpostas na Jornada
do Estudante de Projeto de Vida.
Com o intuito de viabilizar o trabalho pedagógico, neste 3º bimestre, optou-se por
estabelecer as duas competências que deverão ser priorizadas, sendo:
6º ano: Tolerância ao estresse e Organização
7º ano: Organização e Imaginação Criativa
8º ano: Organização e Empatia
9º ano: Organização e Empatia
1ª série: Autoconfiança e Organização
2ª série: Tolerância à frustração e Foco
3ª série: Tolerância ao estresse e Persistência
A Autoavaliação Formativa (Rubricas) é um instrumento importante, pois os
estudantes terão a oportunidade de avaliarem seu processo de aprendizagem
avançando no desenvolvimento de seus Projetos de Vida.
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A colaboração dos Gestores das escolas e professores(as) de Projeto de Vida são
fundamentais no incentivo e auxílio do preenchimento destas rubricas pelos
estudantes. E neste bimestre os estudantes farão a Autoavaliação Formativa –
Preenchimento das Rubricas, na Secretaria Escolar Digital (SED). As orientações
sobre a aplicação do instrumento de Avaliação Formativa constam no Caderno do
Professor e Caderno do Aluno do 1º bimestre – Caderno de Respostas.
Além dessas orientações, teremos Aulas de Projeto de Vida via CMSP com essa
temática, que está prevista para os dias 25/08/2021 e 01/09/2021.
O período de coleta das Rubricas acontecerá do dia 01/09 a 22/09/2021.
Pedimos que incentivem os estudantes a participarem dessa jornada.
Contamos com a colaboração de todos (as)!

Em caso de dúvida, entre em contato

com os PCNP Daiana Costa ou Danylo Ferrenha pelos respectivos e-mails:
daianacosta@prof.educacao.sp.gov.br / ferrenha@prof.educacao.sp.gov.br ou ainda
pelos telefones: 2209-7316 / 2209-7323.

Atenciosamente,

Profª Rosana Guerriero Andrade
Dirigente Regional de Ensino
Diretoria de Ensino – Região Norte 2
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