Jornadas de Trabalho - Psicologia em Contexto Escolar
2019

Dando continuidade às atividades desenvolvidas pela Direção-Geral da Educação, no âmbito da formação
dos psicólogos escolares, vai mais uma vez esta Direção-Geral promover uma nova edição das Jornadas
de Trabalho - Psicologia em Contexto Escolar.
1. Objetivos
•

Reequacionar a intervenção dos psicólogos nas escolas a partir dos modelos
multinível de suporte;

•

Planear procedimentos de tomada de decisão, baseada nos dados ou evidências,
com enfoque em dimensões pedagógicas e curriculares;

•

Fomentar intervenções em orientação no quadro do contexto educativo atual;

•

Planear modelos integrados de avaliação e de monitorização.

2. Destinatários
Psicólogos Escolares. Será dada prioridade aos psicólogos que integrem as EMAEI dos
Agrupamentos de Escolas/Escola a que estão afetos.

3. Inscrições
•

A

ficha

de

inscrição

encontra-se

disponível

online

http://area.dge.mec.pt/psce-jornadas/
•

Inscrições decorrem entre os dias 2 de abril e 10 de maio e 2019

•

As inscrições são limitadas, sendo admitidas por ordem de chegada;

•

Os participantes selecionados serão avisados via email.

4. Documentos de Trabalho
•
•
•
•
•
•
•

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
Decreto-Lei n.º 54/20018;
Decreto-Lei n.º 55/2018;
Aprendizagens essenciais no Ensino Básico e no Ensino Secundário;
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania;
Para uma Educação Inclusiva: Manual de Apoio à Prática;
Orientações para o trabalho em Psicologia Educativa nas Escolas

em:

5. Locais e datas
Local
Guimarães
Viseu
Lisboa
Lisboa

Data
17/6/2019
24/6/2019
27/6/2019
28/6/2019

Escola
Escola Secundária Francisco de Holanda

Escola Secundária Viriato
Escola Secundária António Damásio

Escola Secundária António Damásio

6. Metodologia e Dinamização

Os trabalhos estão organizados, de acordo com o Programa, abaixo, em dois tipos de dinâmicas:

•

Sessão Plenária –Apresentação enquadradora do trabalho a realizar nestas Jornadas.

•

Workshop – propõe-se a dinamização de um tema que será trabalhado em grupos de 10 a
25 elementos.

Tema do Workshop: Avaliação por referência ao currículo: Modelos, instrumentos e práticas.
Reequacionar a intervenção dos psicólogos nas escolas a partir dos modelos multinível de
intervenção.
Pretende-se dar a conhecer modelos de avaliação por referência ao currículo, apresentando e
propondo a elaboração de instrumentos e exemplos de práticas e projetos. Será dado um enfoque
às avaliações do tipo screening, com o objetivo de apoiar a definição de áreas prioritárias de
intervenção. Será, também, abordada a definição de Indicadores a nível de escola, no sentido de
potenciar o desenho e a avaliação de intervenções.

As sessões serão dinamizadas por Diana Alves, Marisa Carvalho e Sofia Mendes.

7. Programa

09:15 – Receção aos Participantes
10:00 – Sessão Plenária: Abertura das Jornadas (DGE)
10:15 – Sessão Plenária: Avaliação por referência ao currículo: Modelos, instrumentos e
práticas. Reequacionar a intervenção dos psicólogos nas escolas a partir dos modelos
multinível de intervenção. (Apresentação do Workshop pela Equipa de Formadoras)
11:30 – Workshop
12:30 – Almoço livre
14:00 – Continuação dos trabalhos (Workshop)
16:00 – Apresentação das Conclusões
17:00 – Encerramento

8. Contactos:
•
•

Telefone – 213934638; 213936886; 213934614
Endereço eletrónico – dseeas@dge.mec.pt

