


Um dos objetivos centrais do  

Plano Estratégico 2019-2022 da SEDUC-SP é 

Preparar os estudantes  

para o século XXI 

Para isso, é essencial desenvolver as suas 

competências socioemocionais 



Características pessoais que 

se manifestam nas formas de 

sentir, pensar e agir ao se 

relacionar consigo mesmo, 

com os outros e com as 

situações para estabelecer    

e atingir objetivos. 

O QUE SÃO AS 

COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS? 

 



ENGAJAMENTO 

COM OUTROS 

Iniciativa Social 

Assertividade 

Entusiasmo 

 

AMABILIDADE 

Empatia 

Respeito 

Confiança 

RESILIÊNCIA 

EMOCIONAL 

Tolerância ao estresse 

Autoconfiança 

Tolerância à frustração 

AUTOGESTÃO 

Foco 

Responsabilidade 

Organização 

Determinação 

Persistência 

 

ABERTURA  

AO NOVO 

Curiosidade para 
aprender 

Imaginação criativa 

Interesse artístico 

 

Quais são as competências socioemocionais?  QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS? 



POR QUE AS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS SÃO ESSENCIAIS? 

Melhoria do 

desempenho 

escolar 

 

Redução do risco 

de abandono 

escolar 

 

Redução da 

violência 

escolar 

 

Fortalecimento 

da saúde  

mental 

 



PARA QUE AS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS CONTRIBUEM? 

Reduzir desigualdades 

de oportunidades 

 

Possibilitar que os 

estudantes 

desenvolvam e 

alcancem seus 

projetos de vida 

 



COM A PANDEMIA, AS SOCIOEMOCIONAIS 

TORNARAM-SE AINDA MAIS IMPORTANTES 

Regressão na 

aprendizagem 

 

 

Maior risco de 

abandono e 

evasão 

 

 Prejuízos  

à saúde  

mental 

 

Estudantes regrediram na aprendizagem 

por conta da pandemia 
(Fonte: Universidade Federal de Juiz de Fora e SEDUC) 

 

 

 

 

 

O risco de evasão escolar na rede 

estadual paulista triplicou por conta da 

pandemia (Fonte: BID) 

 

 75% dos estudantes da rede pública 

estadual declararam-se irritados, 

ansiosos ou tristes em função do 

isolamento e do fechamento das escolas 
(Fonte: Datafolha) 

 

 



Essa visão de educação é materializada nas  

dez competências gerais, que são direito de  

todos os estudantes. 



COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DA BNCC 

O estudo mapeou quais competências socioemocionais mais 

contribuem para cada uma das 10 competências gerais da 

BNCC. Por exemplo: 

Valorizar e utilizar os 
conhecimentos 
historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, 
cultural e digital para 
entender e explicar a 
realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para 
a construção de uma 
sociedade justa, democrática 
e inclusiva. 

Competência geral 1 

BNCC 

 
Curiosidade para aprender 
para valorizar o conhecimento 
e continuar aprendendo 

 
 
 
Respeito e responsabilidade 
para usar o conhecimento na 
construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva 

Competências 

socioemocionais associadas 

 

 



Exercitar a curiosidade 
intelectual e recorrer à 
abordagem própria das 
ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e 
a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 

Competência geral 2 

BNCC 

 

 Curiosidade para aprender  
para abordar ativamente a 
ciência, a pesquisa e a reflexão 

 
 

 
Imaginação criativa 
para investigar causas e 
hipóteses e gerar novas 
soluções para problemas 
importantes 

Competências 

socioemocionais associadas 

 

 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DA BNCC 



Valorizar a diversidade de 
saberes e vivências culturais e 
apropriar-se 
de conhecimentos e 
experiências que lhe 
possibilitem entender as 
relações próprias do mundo 
do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade. 

Competências 

socioemocionais associadas 

 

 

Competência geral 6 

BNCC 

 

 
Determinação, organização, foco, 
persistência e responsabilidade  
para ser organizado, esforçado, 
ter objetivos claros e saber como 
alcançá-los de maneira ética, 
estimulando a liberdade e 
autonomia 
 
Assertividade 
para que os estudantes conheçam 
suas próprias preferências e 
façam as escolhas adequadas 
para si 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DA BNCC 



 

 

O Currículo em Ação, elaborado 

pela Seduc a partir da BNCC, traz 

como princípio a educação integral 

dos estudantes, contemplando o 

desenvolvimento articulado de 

competências cognitivas e 

socioemocionais  

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

DA BNCC EM SÃO PAULO 
 



Pesquisa inédita sobre o 

desenvolvimento socioemocional 

dos estudantes da rede estadual, 

aplicada em 2019 
 

Parceria  

SEDUC-SP e  

Instituto Ayrton Senna 



COMO A PESQUISA FOI APLICADA? 

O mapeamento avaliou as competências 
socioemocionais e também utilizou 
instrumentos para correlacionar estas com 
desempenho escolar, violência escolar e 
pertencimento escolar. 

 

Aplicação 

A aplicação foi realizada pela Vunesp no 
mesmo período do Saresp (Sistema de 
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado 
de São Paulo), em novembro de 2019 

Escopo 



AMOSTRA ANALISADA NA PESQUISA  

3.586  
escolas 

3.147 Escolas regulares 

348 Escolas de tempo integral 

91 Escolas técnicas 

110.198 
estudantes 

5º ano 26.002 estudantes 

9º ano 41.277 estudantes 

3ª série 42.919 estudantes 



COMO INTERPRETAR OS RESULTADOS 

DO MAPEAMENTO? 

O foco está na percepção que o estudante tem sobre si 

mesmo naquele momento específico de vida. 

Não foi avaliado seu “desempenho” socioemocional.  

 

É necessário considerar: 

● o momento do desenvolvimento cognitivo do estudante; 

● os desafios e demandas emocionais pelas quais está 

passando;  

● contexto (social, econômico, familiar etc) a sua volta. 

 

Esses fatores influenciam sua autopercepção.  

 



COMO INTERPRETAR OS RESULTADOS  

DO MAPEAMENTO? 

A idade é um fator que influencia a percepção do 

nível socioemocional do estudante. 

Ao longo das faixas etárias, as demandas são 

diferentes, seja em relação a aspectos biológicos, ou 

em relação ao ambiente (relação com pares, escola, 

família). 



COMO INTERPRETAR OS RESULTADOS  

DO MAPEAMENTO? 

As informações têm fins pedagógicos: 

 

● Subsidiar o trabalho dos educadores e da 

SEDUC-SP 

● Melhorar as condições para o fortalecimento 

do  desenvolvimento socioemocional dos 

estudantes. 

 



QUAIS SÃO OS NÍVEIS DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL? 

As pontuações do questionário SENNA foram calculadas por meio da 
Teoria de Resposta ao Item e divididas em quatro níveis: 

Pouco 
desenvolvido 

Medianamente 
desenvolvido 

Bastante 
desenvolvido 

Muito 
desenvolvido 

Os estudantes se 
percebem como 
nada ou pouco 
capazes na 
maioria das 
habilidades dessa 
competências 

Os estudantes se 
percebem como 
moderadamente 
capazes na 
maioria das 
habilidades dessa 
competências 

Os estudantes se 
percebem como 
bastante  
capazes na 
maioria das 
habilidades dessa 
competências 

Os estudantes se 
percebem como 
muito  
capazes na 
maioria das 
habilidades dessa 
competências 



Competência 3 

Repertório artístico 

cultural 

 

 Competência 8 

Autoconhecimento e 

autocuidado 

 

Competências socioemocionais 

associadas 

 

 

Competência geral  

BNCC 

 

 

 

 

Interesse artístico 

 

 

 

 

Tolerância à frustração 

Tolerância ao estresse 

Autoconfiança 

 

RESULTADO DO MAPEAMENTO DO ESTADO DE SP 

Os resultados indicam que os estudantes de todas as séries 

se perceberam menos desenvolvidos nas competências 

gerais 3 e 8 da BNCC: 



AS PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE SUAS 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PERMITEM 

para identificar, em cada um, quais 
competências socioemocionais os estudantes 
percebem como sendo mais ou menos 
desenvolvidas. 

 

Comparar diferentes anos/séries escolar 

para identificar padrões de evolução da 
percepção dos estudantes sobre suas 
competências socioemocionais. 

Comparar um mesmo ano/série escolar 



PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO  

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 



competências importantes para reduzir violência escolar 
e aumentar desempenho escolar 

o que pode ser explicado pelo fato de que esse 
estudante tem as demandas resolvidas de forma mais 
mediada pelo professor polivalente 

O QUE A ANÁLISE DOS RESULTADOS  

DO 5º ANO INDICA? 

 

Foco, persistência e confiança  

Empatia, responsabilidade e curiosidade 
para aprender 

Competências percebidas como mais desenvolvidas 

Competências percebidas como menos desenvolvidas 



Os estudantes responderam a questões tais como as apresentadas 
a seguir, e a partir das respostas foi calculado o índice 

O QUE SIGNIFICA TER UMA BAIXA PERCEPÇÃO 

SOBRE EMPATIA E RESPONSABILIDADE? 

 

Empatia 

● “Costumo não ajudar meus 
colegas quando trabalhamos em 
grupo.” 

● “Eu me preocupo com o que 
acontece com os outros.” 

Responsabilidade 

● “Só faço promessas que sei que 
conseguirei cumprir.” 

● “Tenho dificuldade em cumprir 
com o que prometi.” 



PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO  

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 



 
 
o que pode ser explicado por ser uma etapa marcada 
por muitos questionamentos e reavaliações na forma 
como o adolescente percebe a si e o mundo a sua volta. 

O QUE A ANÁLISE DOS RESULTADOS  

DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDICA? 

 

Autoconfiança, determinação,  
curiosidade para aprender 

Competências percebidas como menos desenvolvidas 



Os estudantes responderam a questões tais como as apresentadas 
a seguir, e a partir das respostas foi calculado o índice 

O QUE SIGNIFICA TER UMA BAIXA PERCEPÇÃO 

SOBRE AUTOCONFIANÇA, DETERMINAÇÃO E 

CURIOSIDADE PARA APRENDER? 

 

Autoconfiança “Manter-se bem mesmo quando 
alguma coisa ruim acontece com 
você.” 

Determinação “Faço minhas tarefas da melhor 
maneira que consigo.” 

Curiosidade para 
aprender 

“Não tenho interesse em descobrir 
como as coisas funcionam.” 



PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DA  

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 



Competências percebidas como mais desenvolvidas 

Responsabilidade e respeito 
O que indica que, ao final de seu processo de 
escolarização, os estudantes se veem mais capazes de 
cumprir com compromissos, e respeitando outras 
pessoas, tratando-as com lealdade, tolerância e justiça. 
 

Competências percebidas como menos desenvolvidas 

Persistência e confiança 
O que pode exigir atenção, por serem essas 
competências especialmente relevantes nessa etapa da 
vida, quando se iniciam novos caminhos. 
 

O QUE A ANÁLISE DOS RESULTADOS   

DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO INDICA? 

 



Os estudantes responderam a questões tais como as apresentadas 
a seguir, e a partir das respostas foi calculado o índice 

O QUE SIGNIFICA TER UMA BAIXA PERCEPÇÃO 

SOBRE PERSISTÊNCIA E CONFIANÇA? 

 

Persistência 

● Termino minhas tarefas no prazo 
planejado. 

● Esforço-me mais nos estudos 
quando tem uma prova difícil. 

Confiança 

● Acredito no melhor das pessoas. 
● Acredito que as pessoas nunca 

falam toda a verdade. 



A competência de 

confiança diminui 

continuamente do 

5º ano à 3ª série do 

Ensino Médio. 

CONFIANÇA 



DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA DA  

COMPETÊNCIA DE CONFIANÇA 

 

Confiar permite-nos desenvolver proximidade com 
pessoas importantes na nossa vida para que nos 
ajudam, apoiem e compartilhem pensamentos e 
sentimentos.  
Sem confiança, viveríamos em constante medo por 
não poder confiar em ninguém; não teríamos com 
quem colaborar, nem poderíamos ter relações 
estreitas com amigos e família. 

O que é?  

Ter confiança implica ter expectativas positivas 
sobre as pessoas e acreditar que têm boas intenções 
em suas ações. 

Por que é importante? 



PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES SOBRE  

SUAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

 5º ano EF 9º ano EF 3ª série EM 



O QUE A COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS ENTRE 

OS DIFERENTES ANOS/SÉRIES INDICA? 

 
Estudantes do 9º ano do ensino fundamental se 

percebem menos desenvolvidos em quase todas as 

competências socioemocionais, indicando que é 

uma etapa com grandes desafios e que exige 

atenção 

Nesse período, os estudantes perceberam como menos 

desenvolvidas competências relacionadas a:  

 

● resiliência emocional (como autoconfiança)   

● autogestão (como determinação, foco e persistência)  

● engajamento com os outros 

● amabilidade 



A PESQUISA APONTA QUAIS  

COMPETÊNCIAS MAIS CONTRIBUEM PARA: 

Melhorar 

desempenho 

escolar 

 

 Aumentar o 

pertencimento 

escolar 

 

 Reduzir a 

violência 

escolar 

 

 

Especialmente importantes para os 

estudantes aprenderem durante o 

contexto de pandemia e pós-pandemia e 

recuperarem a aprendizagem. 

 

O desenvolvimento de competências 

socioemocionais ajuda a reduzir os 

riscos de os estudantes praticarem ou 

serem vítimas de bullying. 

Melhorar percepções e expectativas que 

o estudante tem com relação à escola 

tende a contribuir para aumentar de 

frequência e redução de evasão. 

 

 



 
 

Curiosidade 
para 

aprender 

QUAIS AS PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS 

PARA O DESEMPENHO ESCOLAR? 

Estudos realizados pelo Instituto Ayrton Senna, 

corroborados pelo mapeamento em São Paulo, identificaram 

que as competências específicas que mais se relacionam 

com desempenho escolar dos estudantes são: 

Abertura 
ao novo 

Autogestão 

Determinação 

Macrocompetências 

Competências 



 

 

Porcentagem de estudantes que 
avaliam como pouco desenvolvidas as 
competências socioemocionais mais 

relacionadas ao desempenho escolar* 

QUAIS COMPETÊNCIAS  

EXIGEM MAIOR ATENÇÃO? 

Curiosidade para 

aprender  

 

Determinação  

 

 
Um número expressivo 

de estudantes se 

percebeu como pouco 

desenvolvido 

recorrentemente entre 

todos os anos 

avaliados. 

 

 *Competências socioemocionais destacadas entre as relevantes para a 
aprendizagem. 



EM QUE MEDIDA ESSAS COMPETÊNCIAS 

CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO? 

Elevar a abertura ao 

novo de um estudante 

que hoje se considera 

pouco desenvolvido até 

o nível de bem 

desenvolvido: Ganho 

de 5,5 meses de 

aprendizado em 

Língua Portuguesa.  

 

 

Abertura ao novo M
e
s
e
s
 d

e
 a

p
r
e
n

d
iz

a
d

o
 

3,0 

5,5 

Língua Portuguesa 

Saresp 

Matemática 



EM QUE MEDIDA ESSAS COMPETÊNCIAS 

CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO? 

Autogestão 

M
e
s
e
s
 d

e
 a

p
r
e
n

d
iz

a
d

o
 

2,3 

Língua Portuguesa 

Saresp 

Matemática 

Elevar a autogestão de 

um estudante que hoje 

se considera pouco 

desenvolvido, até o nível 

de bem desenvolvido: 

Ganho 3,5 meses de 

aprendizado em 

Matemática. 

 

 

3,5 



PERTENCIMENTO ESCOLAR 

O QUE É? 

Percepções e expectativas que o 
estudante tem sobre sua relação com a 
escola. 

Sentimentos de acolhimento entre 

professores e colegas, confiança nos 

profissionais da escola como mediadores 

de conflitos e satisfação por fazer parte 

da escola. 



PERTENCIMENTO ESCOLAR 

COMO FOI MEDIDO? 

 

Aspectos sobre o ambiente escolar, 

relacionamento com colegas e 

professores, assim como sentimentos de 

segurança e pertencimento.  

Estudantes responderam cinco perguntas em que eram 

solicitados a indicar o quanto se sentem conectados, 

respeitados e pertencentes ao ambiente escolar. 



● Aumentam o 

comprometimento para e com 

os outros,  

● Auxiliam o estudante a agir de 

forma cooperativa e 

cuidadosa 

● Contribuem para a qualidade 

das relações como um todo 

● Ajudam o estudante a lidar com 

sentimentos de insegurança 

em relação a suas próprias 

capacidades. 

● Contribuem para reduzir a 

evasão escolar 

QUAIS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

FAVORECEM O PERTENCIMENTO ESCOLAR? 

 
Autoconfiança 

Resiliência 
Emocional 

 
Confiança 

Amabilidade 



Quase três em cada 

dez estudantes do 5º 

ano, e quase quatro em 

cada dez no 9º ano e 

3ª série se identificam 

como pouco 

desenvolvidos em 

confiança.  

 

As porcentagens também 

são altas para 

autoconfiança. 

 

 

Porcentagem de estudantes que avaliam 
como pouco desenvolvidas as 
competências socioemocionais 

relacionadas ao Pertencimento Escolar 

QUAIS COMPETÊNCIAS  

EXIGEM MAIOR ATENÇÃO? 



REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

Bullying: situação de intimidação sistemática 

de alguns estudantes (intimidadores) sobre outros 

(vítimas de bullying).  

As competências socioemocionais podem ser 

consideradas fatores protetivos, pois podem 

reduzir os chamados fatores de risco – nos 

comportamentos internalizantes (ansiedade, 

depressão, isolamento...) e nos externalizantes 

(agressão, violência, conduta...), ajudando na 

prevenção do bullying. 



COMO FORAM MEDIDOS OS INDICADORES 

DE BULLYING? 

Vítima de bullying Intimidadores 

Estudantes responderam a 6 

perguntas sobre ocorrência 

de comportamentos 

relacionados a algum tipo 

de agressão por aspectos 

relacionados a cor/raça, 

religião, aspectos físicos, 

região de origem e 

orientação sexual, nos 

últimos 30 dias.  

 

Estudantes responderam a 

uma pergunta sobre 

perpetrar 

comportamentos de 

bullying nos últimos 30 dias 

- exemplo: intimidar ou 

caçoar colegas  

 



QUAL TIPO DE BULLYING FOI MAIS 

APONTADO ENTRE OS ESTUDANTES?  

Frequência dos tipos de bullying sofridos pelos estudantes avaliados. 

Estudantes 
relataram 

sofrer mais 
bullying por 
aparência do 

corpo, do rosto 
e sua cor/raça.  

Nos últimos 30 dias, seus colegas lhe esculacharam, 
zombaram, zoaram, caçoaram, mangaram, intimidaram ou 
humilharam por causa da sua... 

10,2% dos estudantes 
relataram praticar bullying, 
seja por caçoar, intimidar 

ou zoar algum colega.  

Quantos estudantes 
responderam praticar 

bullying? 



 
 

Amabilidade 

Respeito 

QUAIS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

AJUDAM NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

ESCOLAR? 

Competências que mais requerem atenção nas vítimas de bullying.  

 
Autoconfiança 

Resiliência 
Emocional 

 
 

Autogestão 

Responsabilidade 



A autoconfiança, a 

responsabilidade 

e o respeito são as 

competências que 

mais requerem 

atenção nas 

vítimas de 

bullying.  

Porcentagem de estudantes que avaliam como 

pouco desenvolvidas as competências 

socioemocionais relacionadas à vítima de Bullying 

QUAIS COMPETÊNCIAS  

EXIGEM MAIOR ATENÇÃO? 



 
 

Autogestão 

Persistência 

QUAIS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

AJUDAM NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 

ESCOLAR? 

O fortalecimento de certas competências socioemocionais podem 

ajudar na prevenção de comportamentos intimidadores. 

 
Tolerância à 
frustração 

Resiliência 
Emocional 

 
 

Amabilidade 

Empatia 



Porcentagem de estudantes que avaliam 
como pouco desenvolvidas as 
competências socioemocionais 

relacionadas a intimidador de Bullying 

QUAIS COMPETÊNCIAS  

EXIGEM MAIOR ATENÇÃO? 

Estudantes do 5º ano do ensino 

fundamental têm menor 

desenvolvimento em tolerância à 

frustração e empatia. 

 

5º ano do EF 

9º ano EF e 3ª série EM 

Estudantes do 9º ano e 

da 3ª série do ensino 

médio apresentaram 

menor desenvolvimento 

em tolerância à 

frustração e 

persistência. 



AÇÕES DA SEDUC PARA O 
DESENVOLVIMENTO DAS 

COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS 



Conviva SP Inova Educação 

 

Programa de 

Recuperação e 

Aprofundamento 

Programa  

de Ensino  

Integral 

 

A SEDUC já tem implementado diversos 

programas para promover o desenvolvimento das 

competências socioemocionais 

 





Eletivas 

Estudantes escolhem, a 

cada semestre as aulas 

para cursar, a partir do 

ofertado pela escola. 

 

Projeto de Vida 

Aulas com atividades e 

oficinas que apoiam o 

estudante no planejamento 

na escola e do seu futuro.   

    

Tecnologia e Inovação 

Aulas para aprender na 

prática a usar e a criar 

tecnologias para 

desenvolver seus 

próprios projetos. 

 

Alunos ficam mais 

tempo na escola 

 Antes ficavam 5h no 
dia e agora ficam  
5h15min 

O tempo de aula 

foi ajustado 

Aulas de 50 min 
passaram a ser de 
45 min 

Alunos têm mais 

aulas 

 Antes eram 6 aulas 
por dia, agora são 7  



Mais de 2 mil páginas de materiais de Projeto de 
Vida, e de Tecnologia e Inovação em 2021, para 
todos estudantes do 6º ano do EF à 3ª série do 
EM. 

INOVA EDUCAÇÃO - Implementação a partir de 2020 

Formação 

Mais de 115 mil servidores do Quadro do 
Magistério realizaram a formação aprofundada 
de ao menos um dos componentes curriculares 
do Inova Educação 

Materiais 

Mais de 500 aulas de Projetos de Vida, Eletivas e 
Tecnologia e Inovação disponibilizadas 

Aulas no Centro de Mídias  





CONVIVA SP - OBJETIVOS 

Tornar toda escola um ambiente solidário, 

colaborativo, acolhedor e seguro, 

contribuindo para a melhoria do clima escolar 

e da aprendizagem; 

Promover e articular a participação ativa da 

família na vida escolar dos estudantes da rede 

de ensino estadual; 

Articular e fortalecer a rede de proteção 

social no entorno da comunidade escolar, com 

aproximação entre os serviços de assistência 

e saúde mental. 



CONVIVA SP - DIMENSÕES 



PLACON (Plataforma CONVIVA) 

+4330 das unidades escolares realizam 

atualizações e registros diários.  

CONVIVA SP - ENTREGAS 

Pesquisa do Clima Relacional Escolar 

aplicado em quase 1 milhão de alunos e 

servidores. 

 

Atribuição de aulas para 1199 Professores 

Orientadores de Convivência (POC) 

 



Projeto Acolhimento Covid-19: mais de 30 

horas de formação, com mais de 430 mil 

visualizações. 

 

CONVIVA SP - ENTREGAS 

Psicólogos na Educação 

Mais de mil psicólogos atendendo professores e 

estudantes, e mais de 10 mil atendimentos já 

realizados. 

 

 

Integração de 76.594 câmeras de 4.790 

unidades escolares no Centro Integrado de 

Comando e Controle, vinculado à Secretaria de 

Segurança Pública. 

 



PROGRAMA  
ENSINO INTEGRAL (PEI) 



Mais tempo na 

escola ajuda a 

fortalecer as 

competências 

socioemocionais 

 

Os estudantes das 

escolas de tempo 

integral da rede  

avaliaram suas 

competências 

socioemocionais 

como mais 

desenvolvidas. 

Percepção dos estudantes do 9º ano do EF sobre 

suas competências socioemocionais 

Regular 

Integral 



Ensino médio 

noturno 

 

Os estudantes do 

ensino médio 

noturno percebem a 

maior parte das 

competências 

socioemocionais 

como menos 

desenvolvidas, 

especialmente 

curiosidade para 

aprender e  

confiança 

Percepção dos estudantes da 3ª série do EM sobre 

suas competências socioemocionais 

Regular 

Integral 

Noturno 



33 das primeiras colocadas no IDEB 
de EM\ são PEIs. Das 10 primeiras do 
EF, 9 são PEIs 
 
Escolas PEIs cresceram 32% no 
IDEB no primeiro ano no programa 
 
Escolas de tempo integral batem a 
meta de São Paulo para o EM em 2019 

Crescimento 
de 32,6% 

As escolas do PEI cresceram 1,2 no 
EM em comparação com 0,6 das 
escolas regulares 

2017 2019 

3,7 

4,9 

PROGRAMA DE 

ENSINO INTEGRAL 



PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL 

Quantidade de escolas no Programa por ano 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

16 
69 

181 

256 
296 308 

364 

664 

2021 

417 

A partir de 2019, triplicamos a  

quantidade de escolas do 

Programa  
 

2021 
+413 
escolas 

2020 
+247  
escolas 

2019 
+53 escolas 

1077 

Adesão para novas escolas está aberta! 



PROGRAMA DE  
RECUPERAÇÃO E 
APROFUNDAMENTO 



Programa de 

Recuperação e 

Aprofundamento 

 

Cadernos digitais para mais de 

35 mil professores de Língua 

Portuguesa e Matemática dos 

anos finais e ensino médio, 

com orientações sobre como 

promover o desenvolvimento 

de competências 

socioemocionais de forma 

articulada ao material  

didático de recuperação 

e aprofundamento  

Aprender Sempre 



Mais de 20h de 

formação para 

professores 

Previstas ao longo de todo o 

ano de 2021 para favorecer o 

desenvolvimento das 

competências 

socioemocionais, de forma 

articulada ao componente 

curricular ou área do 

conhecimento em que atuam 



PRÓXIMOS PASSOS A 
PARTIR DA PESQUISA 



Para qualificar ainda mais nosso 

trabalho no desenvolvimento 

das competências 

socioemocionais, a SEDUC 

utilizará os resultados da 

pesquisa sobre o 

desenvolvimento 

socioemocional dos estudantes 

da rede estadual 



PRÓXIMOS PASSOS PARA FORTALECER O 

DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 

Workshops com as Diretorias de Ensino,  

para conhecimento dos resultados regionais 

 

 

 

 

 

Identificar estratégias e iniciativas que possam ser 

integradas aos planos de ação que a escola já faz  

 

 
Qualificar programas e projetos focados no 

desenvolvimento de competências socioemocionais, 

incluindo melhorias para as políticas de formação, 

materiais didáticos e avaliações formativas 

 



PRÓXIMOS PASSOS PARA FORTALECER O 

DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 

Em 2021, realizaremos um 

novo mapeamento das 

competências 

socioemocionais dos 

estudantes, permitindo um 

acompanhamento da 

evolução da percepção dos 

estudantes ao longo do 

tempo 



Obrigado! 


