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Contextualização...
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1. Acolher social e 
emocionalmente 
estudantes e 
profissionais da 
educação.



Clique para editar o título mestre



Clique para editar o título mestrePLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS



Clique para editar o título mestre



Clique para editar o título mestre

Premissas

● O ato de cuidar como essencial neste momento;
● A importância da prática do acolhimento processual;
● A necessidade da confecção de um novo desenho;
● O autoconhecimento como locus primordial
 (socioemocional, medo, angústia e incertezas);
● O reconhecimento da importância do fortalecimento 
coletivo dos grupos de gestores.
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Escopo do Plano de ação de acolhimento aos gestores

● A realização de sondagem sobre a situação atual da 
saúde mental dos gestores;
● A apropriação e exercício da prática da escuta ativa;
● A construção de referência de suporte emocional voltado 
aos gestores;
● O cuidado e o respeito à natureza das questões 
abordadas, reconhecendo que figuram na interseção das 
questões de naturezas profissional e pessoal dos gestores.
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Público
Diretores e Coordenadores Escolares de toda a rede 
estadual de ensino, totalizando 2396 gestores escolares. 

Período das atividades
4ª semana de julho a dezembro/2020

Responsáveis pelo desenvolvimento das  atividade
Apoio  Psicossocial- COGEP
Célula de Mediação Escolar e Cultura de Paz - COGEM
Célula de Competências Socioemocionais - COGEM
Psicólogos Educacionais CREDE/SEFOR
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Nº ATIVIDADE SUGESTÃO 
CRONOGRAMA Responsável

1
Percepção da importância, necessidade e relevância; 
Concepção da ideia e elaboração inicial das diretrizes gerais do 
plano de acolhimento voltado aos gestores. 

 09 a 19/06/2020

SEDUC, 
CREDE/SEFOR, 

COGEM, 
COGEP

2
Apresentação da proposta inicial aos  Secretários Seduc, 
Coordenadores das CREDE/SEFOR/SEDUC e  Psicólogos da 
Seduc Sede/Regionais. 

18 e 19/06/2020 COGEM, 
COGEP

3

Validação e ajustes da proposta com os psicólogos e gestores 
SEDUC
 Definição e preparação da equipe dos profissionais que 
desenvolverão as atividades com os gestores escolares
Elaboração do instrumental de pesquisa sobre a saúde mental 
dos gestores.

 22 e 29/06/2020
COGEM, 
COGEP 

4
Apresentação técnica  do plano finalizado aos orientadores 
CEDEA e equipe  psicólogos. Concepção, necessidade, 
relevância, cronograma.

  29/06/2020 
Iane, Betânia 

-COGEM e 
Sidney -COGEP 
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Nº ATIVIDADE CRONOGRAMA Responsável

5 Aplicação da pesquisa sobre a saúde mental dos 
gestores.

De 06 a 10 de julho de 2020

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz - COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM

6
Apresentação do plano aos gestores escolares 
pela equipe de profissionais em reunião regional 
entre CREDE/SEFOR e gestores escolares.

Caberá a CREDE/SEFOR 
decidir se apresenta antes 
das férias dos gestores 
escolares
ou apresentar na terceira 
semana de julho.

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Coordenadores e Orientadores 
CREDE/SEFOR
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR

7
Apresentação do consolidado da pesquisa para 
os psicólogos.

16 de julho

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz - COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
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Nº ATIVIDADE CRONOGRAMA Responsável

8

Elaboração e ordenação das atividades e temas pela 
equipe de profissionais  a serem explorados no 
primeiro mês(encontros com os gestores), a partir 
das informações coletadas e catalogadas na 
pesquisa.

De 16 a 24 de julho

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR

9 Realização dos encontros de acolhimento e de 
partilha de experiências com gestores escolares.

 a partir da 
quarta-semana( 27/07) a 
dezembro de 2020

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR

10

Realização dos encontros avaliação, 
acompanhamento e planejamento equipe SEDUC e 
psicólogos. Definir o cronograma desses encontros 
de acordo com as atividades com os gestores

 a partir da terceira  
semana de julho,(16/07) 
com término em dezembro 
de 2020

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR
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Nº ATIVIDADE CRONOGRAMA Responsável

 11

Realização dos encontros avaliação, 
acompanhamento e planejamento equipe 
SEDUC e psicólogos. Definir o cronograma 
desses encontros de acordo com as atividades 
com os gestores

05 de agosto

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR

12 Culminância com sistematização da 
experiência.  dezembro de 2020

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR

13
Apresentação dos resultados aos  Secretários 
Seduc, Coordenadores das 
CREDE/SEFOR/SEDUC 

 dezembro de 2020

Equipe apoio  psicossocial- COGEP
Equipe Célula de Mediação Escolar e 
Cultura de Paz – COGEM
Célula de Competências 
Socioemocionais - COGEM
Equipes psicólogos CREDE/SEFOR
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Detalhamento dos encontros de acolhimento

Início:  16 de julho de 2020           Término:  dezembro de 2020

Periodicidade:  semanalmente nos meses de julho a setembro; quinzenalmente 
no período de outubro a dezembro.

Metodologia
▪Encontros virtuais no Google meet: formato de círculos de diálogos (25 a 30 
pessoas);
▪Duração: variar de 1h30min a 2h.
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Detalhamento dos encontros de acolhimento

 
▪ 

▪ 

▪ 



Clique para editar o título mestreGrupo de Trabalho voluntário - reunião 22.06.2020

1. Ariel - Crede16
2. Laís - Crede 02
3. Engrid - Crede 19
4. Débora - Crede 18
5. Lorena - Sefor 03
6. Neyla - Crede 13
7. Thyago - Crede 19
8. Gilmar - Crede 12
9. Thaís - Sefor 03

10. Jessica - Crede 17
11. Giane - Crede 11
12. Eliane - Crede 15
13. Ana Hellen - Crede 05

Planejamento do escopo, porém cada psicólogo 
refina seu próprio planejamento e execução. 

Escopo: Aquilo que diz respeito ao plano global, 
sem considerar as situações de cada realidade 

regional ou de atuação do profissional.

Grupo Seduc:
Marta Emília -COGEP

Sidney Marques -COGEP
Danielle Miranda- COGEP

Iane Nobre - COGEM 
Betânia Raquel - COGEM
Ceiça Alexandre - COGEM

Fátima Brito - COGEM
Danitza-COGEM
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