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Prezadas famílias,

A BNCC - Base Nacional Comum Curricular - trouxe a necessidade e o desafio de se

trabalhar de forma sistematizada as competências e habilidades socioemocionais nas

escolas. Com essa nova demanda, surgiu a necessidade de buscar um material com

fundamentação teórica e sequência didática que desse suporte a esse trabalho.

A equipe pedagógica avaliou inúmeras propostas disponíveis e escolheu o Programa

Semente com base em critérios alinhados com a proposta pedagógica do colégio, os quais

fundamentaram a decisão. Temos consciência da necessidade deste trabalho evoluir, por

isso estamos em permanente contato com a equipe do Semente Educação.

O Semente Educação oferece capacitação e apoio pedagógico permanente a toda equipe

pedagógica, o que possibilita a preparação de um plano de curso e atividades específicas

baseadas nos objetivos de aprendizagem previstos pela BNCC.

A formação frequente é fundamental para garantir um eixo formativo consistente de toda

equipe pedagógica, além de uma orientação sistemática à equipe gestora. Temos a

preocupação de que todo o corpo docente se torne agente multiplicador da aprendizagem

socioemocional e isso começa com o desenvolvimento das competências dos próprios

professores.

Para potencializar as estratégias de desenvolvimento das competências socioemocionais e

garantir um trabalho coerente, a proposta da Semente Educação envolve alunos,

comunidade escolar e famílias. O uso do material didático extrapola a sala de aula. Outros

recursos estão disponíveis para complementar a formação socioemocional:

● Formação socioemocional por meio de plataforma exclusiva (EaD);

● Plataforma exclusiva com relatórios gerenciais e vídeos de todas as aulas para os

alunos e vídeos dos autores com sugestões de como ajudar as crianças nas

atividades para casa;

● Material didático para uso em sala de aula e realização de atividades para casa;

● Aplicativo Semente com vídeos de todas as aulas;
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● Plataforma S - uma ferramenta totalmente digital, desenvolvida para mensurar

competências socioemocionais - para alunos do Ensino Fundamental II, famílias,

professores;

● Palestras e podcasts para pais, professores, funcionários e alunos;

● Convites para lives exclusivas envolvendo professores e gestores do país todo.

Os últimos dois anos letivos, que coincidiram com a implantação do novo programa, foram

bastante prejudicados pelos impactos da pandemia, com aulas online que dificultaram

sobremaneira o andamento do trabalho e mesmo o uso do material impresso e digital. Por

outro lado, trouxe recursos e reflexões importantes para os alunos lidarem com os novos

desafios, principalmente, da própria pandemia. Não temos dúvidas de que os pontos

positivos superam e muito os percalços dessa trajetória e todo o investimento.

Por essa razão, reafirmamos nossa escolha pelo Programa Semente, com o compromisso

de aperfeiçoamento constante. O aluno que aprende a gerenciar suas emoções tem mais

ferramentas para lidar com as adversidades e alcançar seus objetivos ao longo da vida. Se o

programa contribuir minimamente para que nossos alunos façam escolhas saudáveis, terá

valido a pena todo esforço e investimento.

Para que esses objetivos sejam alcançados, contamos com o apoio e colaboração das

famílias. A equipe pedagógica permanece à disposição para esclarecimentos.

Cordialmente,

Equipe Pedagógica


