
Designação
ITG-1839/19 - Psicologia em Contexto Escolar 
Avaliação por referência ao currículo: Modelos, instrumentos e práticas

Razões 
Justificativas

 O projeto de Jornadas de Trabalho sobre Psicologia em Contexto Escolar é uma iniciativa 
conjunta da Direção-Geral da Educação e da Direção Regional de Educação da Região 
Autónoma da Madeira.
A Escola assume cada vez um papel crucial no desenvolvimento integral dos alunos e na sua 
capacitação para serem cidadãos plenos numa sociedade em permanentes alterações, onde o 
foco deve ser colocado não só no desenvolvimento de aptidões, mas também no 
desenvolvimento de atitudes.
A mudança de paradigma associada à adoção do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, às novas conceções de escola inclusiva, à flexibilidade curricular e à educação 
para a cidadania vem trazer desafios e obrigar a um reposicionamento de formas de atuação 
cuja consistência beneficia da reflexão conjunta na procura de soluções.
Os psicólogos enquanto técnicos especializados, têm um papel fundamental no 
desenvolvimento holístico dos alunos, assumindo particular importância a sua ação no campo 
da prevenção, seja ela relativa aos fenómenos de violência e comportamentos de risco bem 
como no que diz respeito às questões relativas à aprendizagem e ao desenvolvimento.
Embora a formação inicial de todos os profissionais, incluindo os psicólogos, ofereça os 
conhecimentos científicos relativos a cada área específica, perante os vários desafios que a 
escola apresenta, designadamente face ao que foi exposto atrás, é manifestamente necessário 
que os diferentes profissionais tenham formação e apoio para se sentirem e estarem 
capacitados.
Os trabalhos incidirão na abordagem de modelos de avaliação por referência ao currículo, bem 
como a apresentação e elaboração de instrumentos e exemplos de práticas e projetos. Será 
dado enfoque às avaliações do tipo screening, com o objetivo de apoiar a definição de áreas 
prioritárias de intervenção. Haverá lugar à abordagem e definição de Indicadores a nível de 
escola, no sentido de potenciar o desenho e a avaliação de intervenções. 

Objetivos OBJETIVOS GERAIS: 
• Promover a inovação através do cruzamento, em rede, das competências dos técnicos e das 
experiências;
• Modelar intervenções através da partilha interpares de soluções para ultrapassar 
constrangimentos;
• Incrementar a assunção do papel dos psicólogos como agentes de mudança da organização 
escola; 
• Apoiar as escolas no encontrar de soluções para os desafios associados à implementação 
das novas diretrizes e prioridades políticas no âmbito da promoção do sucesso educativo;  
• Promover a dinamização de espaços de reflexão e formação como meio potenciador de 
práticas inclusivas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Planear procedimentos de tomada de decisão, baseada nos dados ou evidências, com 
enfoque em dimensões pedagógicas e curriculares;
• Capacitar os psicólogos para a intervenção na escola, com base numa abordagem holística e 
no modelo multinível;
• Capacitar os profissionais para a avaliação da necessidade, identificação, acompanhamento e 
monitorização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão;
• Refletir sobre a importância de uma visão/ação que contemple, de forma compreensiva e 
integrada, as dimensões individuais e contextuais numa perspetiva proativa e, sobretudo, 
preventiva;
• Refletir sobre a importância da tomada de decisão baseada em dados recolhidos, orientada 
para a qualidade e eficácia dos processos.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Conteúdos

Enquadramento político/legislativo. 
Modelos de Intervenção Multinível:
- Instrumentos e Práticas;
- Screening e Monitorização;
- Dimensão académica;
- Dimensão socio emocional.

Área de 
Formação

Ciências da especialidade que se relacionem com as áreas curriculares

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação destinada a Psicólogos Escolares e Psicólogos dos CRE

Duração 10 horas

Horas Presenciais 10 horas

Horas Não Presenciais 0 horas

Destinatários Grupo(s) de Recrutamento: 

Carreira Profissional: Técnico superior;

Local de 
Realização

Colégio dos Jesuítas, rua dos Ferreiros, cidade do Funchal 

Edifício/Sala Auditório do Colégio dos Jesuítas e salas 19 e 20.

Critérios de 
Avaliação

Não aplicável. 

Diana Alves 

Sofia Mendes 

Formador(a)

Calendarização

Presenciais Data Hora Início Hora Fim

22-11-2019 09:30 13:00

Criterios de Seleção

Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Serviço atribuído(indique o cargo que desempenha).

Técnicos dos serviços de psicologia e orientação

Se não é docente, é Psicólogo Educacional, a exercer funções nas escolas da RAM?

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Em que qualidade participa neste evento?

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 05-11-2019

Consultar a Lista de Formandos selecionados apartir do dia 08-11-2019

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 12-11-2019

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados apartir do dia 14-11-2019

22-11-2019 14:00 17:00

23-11-2019 09:30 13:00

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir
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