
O que é Avaliação de ASE?
Folhas de dicas para as famílias

Compreender os tipos de avaliações e análises que medem as 
Competências de Aprendizagem Socioemocional de seu filho
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O que é ASE? Por que é importante?
A aprendizagem socioemocional (ASE) é parte integrante da educação 
e do desenvolvimento humano. A ASE é o processo através do qual 
todos os jovens e adultos adquirem e aplicam os conhecimentos, 
competências e comportamentos para desenvolver identidades 
saudáveis, gerenciar emoções, alcançar objetivos pessoais e 
coletivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e 
manter relacionamentos solidários e tomar decisões responsáveis e 
cuidadosas. Essas competências apoiam os alunos na aprendizagem 
e desempenho acadêmicos básicos. É importante saber que a ASE 
não é a mesma coisa que saúde mental. As lacunas nas 
competências de aprendizagem socioemocional podem sinalizar que 
os alunos podem precisar de mais apoio em relação às capacidades 
ou têm um problema de saúde mental. As escolas não são as 
principais prestadoras de tratamentos de saúde mental, mas podem 
conectar as famílias aos médicos.

O que são competências de ASE?
Autopercepção
Autogerenciamento
Consciência social
Habilidades de relacionamento
Tomada responsável de 
decisões

Como as escolas avaliam a Aprendizagem Socioemocional?
Há uma série de tipos de avaliações que podem ser usadas para medir a presença de competências 
socioemocionais nos alunos. Eles se encaixam em duas categorias distintas: observacional e autopercepção. 
Na avaliação observacional, existem comportamentos-chave que os adultos que passam muito tempo com os 
al6unos procuram. Por exemplo, professores e responsáveis podem procurar evidências de que os alunos 
conseguem pedir ajuda quando estão com dificuldades em uma tarefa. Ou podem observar um aluno 
mostrando empatia quando um colega de turma ou familiar está triste. Nas autoavaliações, os alunos 
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respondem a perguntas sobre sua também ajudam a apoiar uma abordagem de múltiplos níveis para apoiar os 
alunos. Isso ajuda a ver quem precisa de mais instrução e orientação ou quem precisa de conexão com 
serviços de saúde comportamental mais intensivos. Verifique com sua secretaria municipal de educação para 
ver de que maneiras eles estão avaliando a aprendizagem social e emocional. 

Como entender os resultados:
Como cada avaliação é diferente, cada pai ou mãe pode interpretar os dados 
de ASE de maneira diferente. Uma coisa a ter em mente é que este é apenas 
um panorama das habilidades do seu filho. Algumas dúvidas que você pode 
ter são:

Quais áreas estão surgindo como pontos fortes com seu aluno?
Que áreas estão surgindo como áreas de crescimento?
Como você pode usar seus pontos fortes para construir suas áreas de 
crescimento?
Como você 
casa?

pode ajudá-los com a construção de competências de ASE em 

Como a escola vê os dados de ASE?
As escolas devem considerar esses dados como um ponto de informação em vários pontos de dados para 
nos dizer como os alunos estão se saindo individualmente, como escola e como secretaria municipal de 
educação. Como existem benefícios e limites na avaliações de ASE, as escolas devem perguntar:

Como considerar a experiência vivida por trás desses dados?
Que contexto adicional seria útil para a equipe interpretar e agir com base nesses dados?
Que vieses ou pontos cegos podem existir em nossa equipe ao interpretar esses dados?

Sabendo que as escolas estão analisando os dados de ASE sob a ótica da equidade, os responsáveis devem 
se sentir empoderados para pedir mais apoio para ajudar seus filhos a desenvolver essas habilidades na 

sala de aula.
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