
 

 

FERRAMENTA: Avaliação Pessoal e Reflexão - Competências da SEL para 
Líderes da Escola, Funcionários e Adultos 

 
  
 Esta ferramenta foi projetada para auto-reflexão. Não deve ser usado para avaliar o desempenho. Diretores, administradores, membros da equipe 

da SEL e membros da equipe podem usá-lo para avaliar seus pontos fortes pessoais e pensar em como eles podem modelar esses pontos fortes ao interagir 

com os outros. A ferramenta também oferece sugestões que incentivam o pensamento sobre estratégias para promover o crescimento em áreas de 

competência social. 

 Os insights obtidos com essa ferramenta de reflexão pessoal podem ser efetivamente usados durante o aprendizado profissional da SEL. Depois que 

os indivíduos concluírem a ferramenta em particular, eles podem discutir temas gerais e exemplos de pontos fortes e desafios com parceiros ou em 

pequenos grupos. Durante as reuniões regulares da equipe, a equipe pode rever metas pessoais para marcar progresso e atualização. 

Veja como usar essa ferramenta: 

1. Leia cada declaração e pense em situações específicas relacionadas, depois avalie-se na declaração marcando a caixa apropriada (raramente, às 

vezes, com frequência). Se uma declaração não se aplicar a você, desenhe uma linha pela caixa de classificação. 

2. Quando você terminar, procure padrões de pontos fortes e desafios para guiar seu processo pessoal de crescimento socioemocional. Esta 

informação é para você, então responda com precisão, sem julgar as respostas como "boas" ou "não tão boas". 

3. Depois de concluir a reflexão, aja de acordo com o que você aprendeu. 

 

 Reflita sobre os resultados para tirar conclusões sobre o seu progresso. 

A) Se você considerar que as declarações marcadas como "frequentemente" podem ser indicadores de pontos fortes pessoais: 

1. Como esses pontos fortes afetam suas interações com alunos e colegas? 

2. Com quais competências seus pontos fortes estão relacionados? 

3. Qual dos seus pontos fortes você acredita que o ajudará a orientar a SEL da escola? 

4. De que você mais se orgulha? 

 



 

 

B) Se você considerar que as declarações marcadas como "raramente" podem ser consideradas como desafios atuais: 

1. Como o aprimoramento dessa área pode beneficiar suas interações com alunos e / ou colegas? 

2. A que competência ou competências seus desafios estão relacionados? 

3. Selecione uma ou duas áreas que você acredita que ajudariam a promover o SEL em toda a escola. 

4. Desenvolva uma estratégia para se lembrar de praticar esse novo comportamento, ou traga-o como algo  

para trabalhar com um mentor ou um treinador. 

 

C)  Ao olhar para as suas respostas, houve coisas que te surpreenderam? Houve coisas que confirmaram o que você já sabia sobre si 

mesmo? 

 

  Faça uma lista de maneiras pelas quais você pode modelar seus pontos fortes para os outros e incorporá-los ao longo do dia na escola. 

 

  Liste maneiras de melhorar seus desafios atuais. 

Auto-conhecimento Raramente Às vezes Frequentemente 

EMOCIONAL 

AUTO-
CONSCIÊNCIA 

Eu sou capaz de identificar, reconhecer e nomear minhas emoções no 
momento. 

      
 

Eu reconheço a relação entre meus sentimentos e minhas reações a pessoas e 
situações. 

      
 

PRECISO 

AUTOPERCEPÇÃO 

Eu sei e sou realista sobre minhas forças e limitações.       
 

Encorajo os outros a me dizer como minhas ações os afetaram.       
 

Eu sei como minhas próprias necessidades, preconceitos e valores afetam as 
decisões que tomo. 

       

 



 

 

AUTO CONFIANÇA 

Eu acredito que tenho o que é preciso para influenciar o meu próprio destino e 
liderar os outros de forma eficaz. 

      
 

Sinto-me confiante de que posso lidar com o que vier com uma autoconfiança 
tranquila e uma presença relaxada. 

      
 

OTIMISMO 
Eu acredito que a maioria das experiências me ajuda a aprender e crescer.       

 
Eu posso ver o positivo mesmo em situações negativas.       

 

Auto Gerenciamento Raramente Às vezes Frequentemente 

AUTOCONTROLE 

Eu acho maneiras de administrar minhas emoções e canalizá-las de maneira 
útil sem prejudicar ninguém. 

      
 

Eu permaneço calmo, lúcido e imperturbável sob alto estresse e durante uma 
crise. 

      
 

AJUSTANDO E 
ATINGINDO METAS 

Tenho altos padrões pessoais que me motivam a buscar melhorias de 
desempenho para mim e para os que lidero. 

      
 

Eu sou pragmático, estabelecendo metas mensuráveis, desafiadoras e 
atingíveis. 

      
 

ADAPTABILIDADE 
Aceito novos desafios e me adapto às mudanças.       

 
Modifico meu pensamento diante de novas informações e realidades.       

 

HABILIDADES 
ORGANIZACIONAIS 

Eu posso conciliar múltiplas demandas sem perder o foco ou a energia.       
 

Eu equilibro minha vida profissional com o tempo de renovação pessoal.       
 

 
 



 

 

 

Consciência social Raramente Às vezes Frequentemente 

EMPATIA 
Eu escuto ativamente e posso entender a perspectiva e os sentimentos de outra 
pessoa a partir de sinais verbais e não-verbais. 

      
 

RESPEITO PELOS 
OUTROS 

Acredito que, em geral, as pessoas estão fazendo o melhor que podem e espero 
o melhor delas. 

      
 

APRECIAÇÃO DA 
DIVERSIDADE 

Eu aprecio e me dou bem com pessoas de diversas origens e culturas na minha 
comunidade escolar e utilizo práticas de inclusão para garantir que todas as 
vozes sejam representadas. 

      
 

CONSCIENTIZAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

Sou perspicaz em situações organizacionais e sou capaz de identificar redes 
sociais cruciais. 

      
 

Eu entendo as forças organizacionais no trabalho, valores orientadores e regras 
tácitas que operam entre as pessoas. 

      
 

Habilidades de Relacionamento Raramente Às vezes Frequentemente 

COMUNICAÇÃO 

Eu promovo um ambiente emocionalmente seguro e acolhedor para 
funcionários, estudantes, famílias e membros da comunidade. 

      
 

Eu sou aberto e autêntico com os outros sobre meus valores e crenças, objetivos 
e princípios orientadores. 

      
 

Eu me comunico e incentivo a interação com funcionários, alunos, pais, 
cuidadores e membros da comunidade. 

      
 

Eu posso articular idéias que são importantes para mim de uma forma que 
motive os outros a se envolverem. 

      
 



 

 

CONSTRUINDO 
RELACIONAMENTOS 

Eu tenho um interesse genuíno em cultivar o crescimento das pessoas e 
desenvolver suas habilidades em SEL. 

      
 

Eu sou capaz de admitir abertamente meus erros e defeitos para mim e para os 
outros. 

      
 

Eu tento entender a perspectiva e as experiências dos outros antes de oferecer 
sugestões. 

      
 

Eu dou feedback oportuno e construtivo como coach e mentor.       
 

CONFLITO DE 
GESTÃO 

Estou à vontade para lidar com conflitos, ouvir sentimentos de todas as partes e 
ajudá-los a entender diferentes perspectivas. 

      
 

Eu sou capaz de orientar partes conflitantes para encontrar uma solução comum.       
 

TRABALHO EM 
EQUIPE E 
COLABORAÇÃO 

Eu sou bom em trabalho em equipe e colaboração e gero uma atmosfera colegial 
que nos inspira a todos. 

      
 

Eu construo relacionamentos com membros de diversos grupos.       
 

Eu envolvo as principais partes interessadas em importantes tarefas de tomada 
de decisão para garantir que estamos fazendo escolhas sábias. 

      
 

Eu incorporo o trabalho em equipe em meu estilo de liderança e comportamento 
pessoal como modelo para funcionários, alunos e comunidade escolar. 

      
 

  



 

 

Tomada de decisão responsável Raramente Às vezes Frequentemente 

IDENTIFICAÇÃO DO 
PROBLEMA E 
ANÁLISE DA 
SITUAÇÃO 

Eu sou capaz de definir o núcleo do problema e diferenciá-lo das opções de 
solução. 

      
 

Reconheço a necessidade de mudança, de desafiar o status quo e de estimular 
um novo pensamento na minha escola. 

      
 

Realizo uma análise de necessidades e envolvo a equipe para identificar 
problemas antes de iniciar uma nova iniciativa. 

      
 

SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

Eu envolvo outras pessoas para gerar várias soluções e prever o resultado (de 
cada solução) para problemas-chave. 

      
 

Eu acho maneiras práticas e respeitosas de superar barreiras, mesmo quando se 
trata de tomar decisões que podem não ser populares. 

      
 

AVALIAÇÃO E 
REFLEXÃO 

Eu uso mais de uma medida para avaliar o progresso em direção aos objetivos 
sociais, emocionais e acadêmicos. 

      
 

Ofereço oportunidades de auto-reflexão e reflexão em grupo sobre o progresso 
em direção aos objetivos e o processo utilizado. 

      
 

RESPONSABILIDADE 
PESSOAL, MORAL E 
ÉTICA 

Trato as outras pessoas da maneira que gostaria de ser tratada.       
 

Eu encorajo atividades de serviço comunitário para estudantes, funcionários e a 
comunidade 
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