
 

 



 

CURSO 

PÓS-GRADUAÇÃO  
EM EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 
E PRÁTICAS NA ESCOLA  
 
OBJETIVOS:      

Este curso caracteriza-se por uma proposta multi e interdisciplinar que visa formar 

e instrumentalizar profissionais das áreas da educação, saúde e afins, para que 

favoreçam e potencializem o desenvolvimento de um conjunto de competências e 

habilidades sociais e emocionais de seus alunos, preparando-os para melhor 

corresponderem e enfrentarem as exigências e demandas do mundo 

contemporâneo. Além disso, busca trazer conhecimentos sobre o impacto das 

competências socioemocionais na aprendizagem escolar e auxiliar o educador a 

desenvolver ações que auxiliem a promoção do aprendizado, bem como a 

prevenção e possível superação das dificuldades de aprendizagem. E, por fim, 

promover competências socioemocionais do educador para que possa repensar sua 

postura e práticas em sala de aula agindo de forma preventiva em contrapartida às 

remediativas, desenvolvendo habilidades técnicas e comportamentais para o 

manejo efetivo e afetivo junto às crianças e adolescentes em sala de aula. 

 

PÚBLICO-ALVO:        

O Curso de Especialização Lato Sensu em Educação Socioemocional e Práticas na 

Escola se destina a professores, orientadores, coordenadores e diretores escolares. 

O curso também pode ser relevante para profissionais da área da saúde que 

tenham atuação em Educação.  

 



 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Este curso inovador veio para expandir o conhecimento e, principalmente, a 

atuação na sala de aula. Por meio de diferentes estratégias, tais como aulas 

expositivas e dialogadas, leituras e discussões de textos teóricos, debates e 

seminários, serão desenvolvidas muitas atividades práticas, vivências e dinâmicas 

de grupo, perfeitamente aplicáveis no cotidiano escolar. Isso permitirá a troca de 

experiências entre os profissionais que buscam (re)pensar, (re)avaliar e atualizar 

suas práticas. Assim, como é um curso que assume, principalmente, um caráter 

prático, é a produção de novos saberes, mas, principalmente, novos fazeres no dia 

a dia da escola. 

Ao final do curso, o aluno contará com uma disciplina de estágio supervisionado em 

que fará a aplicação de toda a bagagem teórica em uma realidade prática e que 

culminará na elaboração de um Projeto que, certamente, será um diferencial no seu 

portfólio profissional. 
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de futuro, tendências e seus impactos na Educação. 

Estudo das ferramentas prospectiva e timelines (Linha do tempo) de futuro.  Como 

a Educação está e continuará sendo transformada pelas novas tecnologias e perfil 

das novas gerações. Metodologias e recursos motivacionais adequados à nova 

realidade geracional. Como serão as profissões e Educação no futuro. 

  

DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL 

Os estágios do desenvolvimento afetivo/personalidade. Epistemologia genética - 

estágios do desenvolvimento do pensamento e da cognição. As relações entre 

habilidades cognitivas e afetividade. Sentimentos e construção da personalidade 

ética. Desenvolvimento moral - construção da autonomia moral e valores morais. 

Família como o Primeiro Contexto de Desenvolvimento. Função parental. Família: 

como funciona – estilos parentais. 
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COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E EDUCAÇÃO ESCOLAR  

Fazer uma escola melhor: mudança de paradigmas. Revolução educacional: 

transmissão à educação. Educação socioemocional mundo afora. Competências, 

habilidades e valores: definindo as diferenças. Matriz de competências 

socioemocionais para o século XXI – Big Five. Impacto das competências 

socioemocionais na aprendizagem e desenvolvimento integral do ser humano. 

Educação Socioemocional e processo de Aprendizagem: autonomia, autorregulação 

e metacognição. Educação emocional na formação dos educadores. Educação 

emocional dos educadores: auto percepção, autoconhecimento e desenvolvimento 

pessoal. Papel do educador no século XXI. Burnout: seu impacto na prática 

profissional. 

 

COMUNICAÇÃO CONSTRUTIVA NO AMBIENTE ESCOLAR  

Requisitos dos processos dialógicos. Assertividade. Tipos de mensagem nas 

relações interpessoais. Comunicação não verbal. Saber ouvir - Escuta ativa. Elogio 

descritivo e elogio valorativo. Barreiras da comunicação interpessoal. Comunicação 

ativa e construtiva no ambiente escolar. 
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NA ESCOLA 

Elementos das Relações Humanas – percepção (auto e inter). Empatia. Relação 

professor – aluno e relação aluno-aluno. Estilos de liderança. Indisciplina X 

Incivilidade X Transgressão: fatores que causam. Limites: definição e princípios. 

Regras e Normas; Princípios norteadores para a formulação de regras. Regras não 

negociáveis e as regras combinadas. Prevenção à violência. Processo de mediação 

dos conflitos interpessoais na escola em uma perspectiva construtivista. Sanções 

expiatórias e as sanções por reciprocidade. Como lidar - procedimentos práticos: 

Assembleias; Dilemas; “Role Playing”; Histórias; Jogos para a Expressão dos 

Sentimentos; Negociação.  

 

ENSINANDO COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS: NOVO CURSO, NOVO ALUNO, 

NOVO PROFESSOR 

Como ensinar e desenvolver competências socioemocionais no currículo escolar 

(porque, quem, quando e como). Práticas Cotidianas e Projetos. Os Pilares da 

Progressão das ações / Formação Continuada - da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Competências Socioemocionais e o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Conhecendo as competências e quais competências elencar. Planejamento das 

ações práticas e recursos de apoio para o desenvolvimento das competências 

socioemocionais. Acompanhamento e Avaliação das competências socioemocionais 

(porque e como avaliar) - Matriz de avaliação de competências socioemocionais e 

Programas de Educação Socioemocional. As competências socioemocionais, o 

desenvolvimento do hábito de estudo e a prevenção das dificuldades de 

aprendizagem. 

 

PROBLEMAS DE SAÚDE EMOCIONAL NA ESCOLA: MEDIAÇÃO E 

ESTRATÉGIAS / MANEJO NA SALA DE AULA 

Problemas de saúde emocional da criança e do adolescente e orientações práticas 

de manejo em sala de aula: Melancolia, Tristeza e Depressão. Problemas de saúde 

emocional da criança e do adolescente e orientações práticas de manejo em sala de 

aula: Ansiedade/Transtorno Opositor Desafiador (TOD). Problemas de saúde 

emocional da criança e do adolescente e orientações práticas de manejo em sala de 

aula: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).  
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Problemas de saúde emocional da criança e do adolescente e orientações práticas 

de manejo em sala de aula: Transtorno do Espectro Autista (TEA). Problemas de 

saúde emocional da criança e do adolescente e orientações práticas de manejo em 

sala de aula: Culto ao corpo e à beleza X Transtornos Alimentares (bulimia, 

anorexia, compulsão alimentar, vigorexia). 

 

PREVENÇÃO NA ESCOLA: INICIATIVAS PARA PROMOVER UM AMBIENTE 

SEGURO E SAUDÁVEL NA ESCOLA  

Adaptação Escolar: acolhimento e sentimento de pertença. Brincar Infantil e Jogos: 

empatia, autoestima, respeito, companheirismo, tolerância, elaboração do mundo 

(interno e externo). Educação Sexual: liberdade e responsabilidade, assertividade, 

autocontrole, autoestima, dignidade, respeito. Prevenção ao Uso de Drogas: 

assertividade, autoconfiança, tomada de decisão, gerenciamento de stress, lidar 

com conflitos internos - resiliência e resolução de problemas. Violência na Escola e 

Bullying: autogerenciamento, tolerância, empatia, compaixão, cooperação, 

solidariedade, caráter, paz, amizade. 
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FORMAÇÃO ÉTICA E CIDADANIA DIGITAL 

Nativos digitais X Imigrantes digitais; O que é viver a sociedade digital - Público X 

Privado, Empatia virtual. Comportamento na era digital (as mídias sociais). 

Tecnostress e o cérebro em desenvolvimento. Vício em Internet. Ciberespaço e as 

manifestações violentas presentes: Ciberdelitos e Cibercrimes, Aliciamento, 

Sexting, Cyberbullying. Uso ético da internet. Educação e Escola na Era Digital: 

segurança na rede e estratégias de prevenção. A tecnologia e o desenvolvimento 

das competências socioemocionais – a progressão das ações da educação infantil 

ao ensino médio. 

 

NEUROCIÊNCIA, EMOÇÕES E APRENDIZAGEM 

Introdução à anatomia-funcional do sistema nervoso. O cérebro do adolescente. 

Sentimentos e Emoções. Relação entre a neurociência e as emoções humanas. 

Neurobiologia das Emoções. Estrutura e funções do sistema límbico e das suas 

associações com as regiões pré-frontais. Controle da emoção e aprendendo a agir. 
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Neuroplasticidade. Das inteligências múltiplas à inteligência emocional – conceitos, 

percursos e pertinência. Teorias e modelos da inteligência emocional – abordagem 

global. Inteligência emocional: História, Conceitos e Modelos. Inteligência 

Emocional e Aprendizagem. 

 

ATENÇÃO PLENA (MINDFULNESS), EMOÇÕES E APRENDIZAGEM 

Clima escolar favorável: emoções, sentimentos e emoções agradáveis e atenção 

plena (Mindfulness). Práticas de Atenção Plena (Mindfulness) para o manejo da 

dimensão emocional e aumentar as habilidades de foco e atenção. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

Proporcionar aos estagiários a oportunidade de aplicar no contexto educacional o 

conteúdo aprendido no curso, possibilitando o intercâmbio de informações e 

experiências concretas que os preparem para o exercício da profissão. Proposta de  
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observação e diagnóstico da realidade escolar que culminará na elaboração de um 

Projeto de Convivência que deverá abordar um tema relevante à formação 

socioemocional. 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA 

Visão geral sobre gestão de carreira e desenvolvimento de competências. Grupo de 

competências: Técnicas, Comportamentais e de Gestão. As competências que mais 

impactam a carreira em Educação. Avaliação 360 graus de competências. Roteiro e 

metodologia para a confecção do planejamento de carreira. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O trabalho de conclusão será a escrita de individual de um artigo científico, em 

formato oficial da ABNT, referente à Introdução Teórica do Projeto de Convivência 

elaborado na disciplina de Estágio Supervisionado.  

 

 



 

 


