Assunto: Seminário de Psicologia da Educação - Educação, Desenvolvimento
e Equidade

Lisboa, 6 de novembro de 2019
Exmo./a Senhor/a
Diretor/a
Numa ação conjunta da Direção-Geral da Educação e da Ordem dos Psicólogos
Portugueses vai realizar-se, nos dias 26 e 27 de novembro, o Seminário de Psicologia
da Educação. Partindo de uma conferência central e com o reforço de momentos de
debate entre Diretores/as das Escolas, Psicólogos/as, Encarregados de Educação e
Alunos/as, pretende-se promover a discussão sobre as oportunidades e os desafios
que se colocam à Educação.
1. Destinatários:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicólogos dos estabelecimentos de educação e de ensino da rede pública e
privada;
Psicólogos e técnicos de orientação do serviço público de emprego;
Psicólogos dos serviços e organismos de reabilitação;
Psicólogos dos Centros Qualifica;
Psicólogos dos gabinetes de carreira das universidades e escolas de ensino
superior;
Órgãos de gestão dos estabelecimentos de educação e ensino;
Estudantes de psicologia;
Pais e Encarregados de Educação;
Professores e educadores;
Alunos.

2. O Programa Provisório encontra-se disponível em:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Psicologia/programa_provisorio.pdf
3. As inscrições decorrem entre os dias 22 de outubro e 20 de novembro, estando
limitadas à capacidade do auditório e sendo admitidas por ordem de registo.
4. Os participantes selecionados serão avisados via e-mail.
5. Apresentação de posters
A submissão de posters efetua-se através do link disponibilizado na ficha de inscrição,
até 10 de novembro.
A confirmação da aceitação será comunicada até 17 de novembro.

6. A ficha de inscrição encontra-se disponível online em:
http://area.dge.mec.pt/seminario-psicologia-orientacao/
7. O Seminário está acreditado pela OPP, conferindo, aos psicólogos, créditos que
podem ser utilizados nas candidaturas às especialidades profissionais da OPP.
8. Para mais informações, contactar:
Telefone – 213 934 614; 213 936 886; 213934638
Endereço eletrónico – dseeas@dge.mec.pt

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor-Geral

José Vítor dos
Santos Duarte
Pedroso

Assinado de forma digital por
José Vítor dos Santos Duarte
Pedroso
Dados: 2019.11.06 17:40:06 Z

