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35 milhões de 
estudantes na 
educação básica*

84% matriculados na rede 
pública

*Do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018 | qedu.org.br







https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas

Leitura

Escrita

Matemática

45,3% 
com aprendizagem 

adequada

66,6% 
com aprendizagem 

adequada

45,5% 
com aprendizagem 

adequada

No 3º ano do Ensino 
Fundamental:



IDEB  BRASIL*
Rede Pública

IDEB BRASIL*
Rede Privada

Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino Médio

5,5
(meta: 5,2)

4,4
(meta: 4,7)

3,5
(meta: 4,4)

7,1
(meta: 7,2)

6,4
(meta: 7,0)

5,8
(meta: 6,7)

*Dados do Ideb/Inep (2017). Fonte: QEdu.org.br. 
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A FALTA DE ACESSO E A BAIXA 
ESCOLARIDADE DA FAMÍLIA 

INFLUENCIAM NO ANDAMENTO DOS 
ESTUDOS DE CRIANÇAS E JOVENS



O QUE AS 
EVIDÊNCIAS NOS 
CONTAM SOBRE 
COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS
?



Desenvolver habilidades socioemocionais
pode adicionar ao aprendizado cognitivo + 

DE 3 MESES TODO ANO
Santos, Primi, 2014)
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*INAF
**Escolaridade 
da mãe

(John et al, 2016)

Habilidades socioemocionais bem 
desenvolvidas influenciam os resultados 
de aprendizagem* 3X MAIS QUE O NÍVEL 

SOCIOECONÔMICO**



O desenvolvimento socioemocional na 
primeira infância aumenta em até 3X AS 
CHANCES DO ESTUDANTE CONCLUIR O 

ENSINO MÉDIO 
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As habilidades socioemocionais influenciam a 
taxa de mortalidade até 3X MAIS DO QUE O 

NÍVEL SOCIOECOMICO

Desenvolver habilidades socioemocionais
pode adicionar ao aprendizado cognitivo + 

DE 3 MESES TODO ANO

(Roberts et al, 2017)

(Barros et al, 2016)

Santos, Primi, 2014)

*INAF
**Escolaridade 
da mãe

(John et al, 2016)

Habilidades socioemocionais bem 
desenvolvidas influenciam os resultados 
de aprendizagem* 3X MAIS QUE O NÍVEL 

SOCIOECONÔMICO**



O QUE SÃO 
COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS
?



















O QUE É O 
PROGRAMA 

VOLTA AO NOVO
?





APOIAR EDUCADORES PARA 
QUE DESENVOLVAM SUAS 
PRÓPRIAS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 

APOIAR EDUCADORES PARA 
QUE DESENVOLVAM AS 

COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS DOS 

ESTUDANTES

OBJETIVOS DA FASE 1 DO PROGRAMA



LIVES
sobre a temática de cada  
módulo com especialistas

• Tema: lives com foco na sensibilização para o conteúdo de cada módulo, 
com visão prática da importância das competências

• Público: aberto a decisores e educadores em geral
• Momento: síncrono ou assíncrono
• Duração: cerca de uma hora cada

• Conteúdos relacionados a saúde  mental do educador (autocuidado) e a 
como ele pode mobilizar e desenvolver as competências 
socioemocionais dos estudantes

• Público: técnicos responsáveis pelas formações nas redes e educadores 
• Momento: assíncrono
• Duração: cerca de duas horas cada

GUIA de conteúdos
com foco nas competências

WEBCONFERÊNCIAS 
(reuniões)
com os técnicos das redes

• Tema: formação com foco na apropriação do conteúdo de cada módulo, 
atividades sobre as competências, possíveis ações de multiplicação

• Público: 78 técnicos das seccionais responsáveis pelas formações nas 
redes 

• Momento: síncrono (via Zoom)
• Duração: cerca de uma hora e meia cada

CINCO MÓDULOS DE FORMAÇÃO
Cada um focado em uma macrocompetência



 Abertura | 5 min
 Mergulhando na macrocompetência | 40 mim
 Síntese | 10 min
 Encerramento | 5 min

https://www.youtube.com/user/undimenac/videos

ROTEIRO DAS LIVES
Quinzenais, cada uma focado em uma macrocompetência

ESTRUTURA

 Especialista do IAS | o que são as competências e como se 
manifestam

 Educador convidado | foco na manifestação das competências 
na sua função

 Gestor IAS/Convidado | aprofundamento da visão de gestão e 
sua relação com as competências

PALESTRANTES



Definição da macrocompetência.
Texto, vídeo ou áudio que definam as macrocompetências socioemocionais, 
o contexto de seu desenvolvimento e as evidências de estudos científicos 
que as relacionam com resultados da vida.

APRESENTAÇÃO DA 
MACROCOMPETÊNCIA

Orientações e atividades para o educador desenvolver a 
macrocompetência.
Orientações, dicas, práticas e referências de atividades para cada 
macrocompetência, que o educador possa lançar mão no seu processo de 
autodesenvolvimento.

FOCO NO EDUCADOR

Orientações e atividades que apoiem o educador na mediação 
para que os estudantes desenvolvam a macrocompetência.
Orientações, dicas, práticas e referências de atividades para o educador 
trabalhar com o estudante (Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio)

EDUCADOR > ESTUDANTE

Disponibilizados quinzenalmente, cada uma focado um uma macrocompetência

CONTEÚDO DOS GUIAS

https://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br/socioemocionais-para-crises.html



• Visão geral do módulo: resgate de informações da live e guia (PDF)
• Macrocompetência em foco: estudo de caso 
• Relação com atividades e práticas 
• Plano de ação: “como pretendo disseminar esse material para o grupo de professores na rede em 

que atuo?” 
• Fomento à criação e à disseminação
• Avaliação do módulo

• Fomentar a criação de vínculo enquanto grupo
• Explorar a competência foco de modo a posicionar todos sobre sua importância e sobre como 

fortalece-la
• Explorar ao menos uma atividade proposta no conteúdo
• Fomentar a construção de um plano de ação simples e realizável

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO
• Profissionais que atuem com formação nas redes
• 78 técnicos das seccionais (que devem compartilhar com os educadores das redes)

ORGANIZAÇÃO

WEBCONFERÊNCIAS
Quinzenais, cada uma focada em uma macrocompetência



OBRIGADO


