
Marista Rosário desenvolve programa de Educação Socioemocional para 
educadores 

Iniciativa tem como objetivo instrumentalizar os docentes no desenvolvimento 
de habilidades socioemocionais a partir de suas relações e práticas 

Atento à relevância de incentivar o desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais no contexto atual, o Colégio Marista Rosário realiza, desde 
2018, formações permanentes em educação socioemocional para professores, 
com a implementação do Programa de Educação Integral na perspectiva da 
Educação Socioemocional. 

A equipe docente, da Educação Infantil ao Ensino Médio, vivencia o cuidado e o 
bem-estar com momentos de diálogo, partilhas, práticas de yoga e meditação. 
Também participa de encontros de formação com o objetivo de ampliar os 
conhecimentos, aprimorar habilidades e o desenvolvimento pessoal e 
profissional; além desses encontros proporcionarem experiências educativas 
que contemplam ações de aprendizagem socioemocional aplicadas aos 
estudantes. 

O projeto teve início em 2018, a partir de um processo de escuta, individual e por 
grupos focais, que teve primeiramente a participação dos professores do Ensino 
Médio. Já em 2019, a iniciativa seguiu com a ampliação da escuta aos 
professores dos Anos Iniciais, com o diálogo sobre gestão pedagógica, gestão 
da sala de aula, processos de educação inclusiva (público-alvo da Educação 
Especial) e planejamentos didáticos.  

Em 2020, inserido em um complexo contexto pandêmico, o Colégio tornou a 
ampliar ações sistemáticas com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento 
socioemocional em prol da educação integral e da educação socioemocional, 
como preconizam os documentos maristas. No ano de 2021, de acordo com a 
realidade, o Programa de Educação Integral na perspectiva da Educação 
Socioemocional foi incorporado na prática da gestão, e passa a receber em 
definitivo o status de programa, com a proposição de espaços de 
desenvolvimento e formação permanentes, alicerçado nos pressupostos de 
formação continuada da Instituição. 

A vice-diretora educacional do Colégio, Leia Almeida, afirma que a iniciativa 
contribui para um ambiente educativo com satisfação e clima qualificados. 
“Visamos ainda favorecer o desenvolvimento integral de sujeitos por meio do 
compartilhamento de práticas, tornando-os competentes socialmente e capazes 
de gerenciar relacionamentos e situações inusitadas que surgem no cotidiano da 
sala de aula”, considera.  

Nos últimos quatro anos, os indicadores apontam que o programa produziu 
saberes materializados no compartilhamento das práticas pedagógicas, nas 
diferentes produções científicas e na melhora da satisfação e clima internos, 
especialmente com relação ao vínculo dos docentes com sua gestão e liderança. 


