AÇÃO DE FORMAÇÃO ACREDITDA PELO CCPFC (CCPFC/ACC-88790/16) PARA DOCENTES DE
TODOS OS GRUPOS DE RECRUTAMENTO

SESSÕES:
SESSÃO

DIA

DURAÇÃO

• 14h30 – Conf erência inaugural [ 1h e 15 min]
A def esa do melhor int eresse da criança – os processos de prot eção, os t ut elares educat ivos e os
t ut elares cí veis
Paulo Guerra I Diret or-Adjunt o do Cent ro de Est udos Judiciários (CEJ)
Moderador: Armando Leandro – President e da Comissão Nacional (CNPDPCJ)
• 16h00 - 1.º Painel [ 1h e 30 min]
—Pert urbações de vinculação em crianças dos 0-6 anos em acolhiment o residencial
Isabel Soares – Escola de Psicologia da Universidade do Minho
DIA 5

1.ª

—Int ervenção com f amí lias mult iproblemát icas —como int egrar a f amí lia no apoio psicossocial a
crianças em risco?

4h e 15m

Liliana Trigueiros – Universidade Cat ólica Port uguesa – Braga
Moderador: Paula Gaio – Coordenação Regional Nort e da CNPDPCJ
• 17h30 – 2.º Painel [ 1h e 30 min]
—Os menores como Ví t imas Especialment e Vulneráveis
Gil Carvalho – Depart ament o de Invest igação Criminal de Braga da Polí cia Judiciária
—Bullying escolar: Mit os e desaf ios
Beat riz Pereira – Inst it ut o de Educação da Universidade do Minho
Moderador: João Andrade – Diret or do Agrupament o de Escolas Albert o Sampaio
• 9h – 2.ª Conf erência [ 1h e 15 min]
Promover crianças e adolescent es f elizes e saudáveis: (re)repensar a prát ica prof issional
Teresa Freire – Escola de Psicologia da Universidade do Minho
Moderador: Margarida Ant oniet a Silva – Diret ora do Agrupament o de Escolas Sá de Miranda
• 10h15 – 3.ª Conf erência [ 1h]
Int ervenção nas pert urbações do espect ro do aut ismo
2.ª

Paula Carvalho – Associação para a Inclusão e Apoio ao Aut ist a (AIA)
Moderador: Paulo Ferreirinha – President e da CPCJ de Braga

4h

• 11h30 – 3.º Painel [ 1h e 45 min]
—Int ervenção na Crise – A Experiência no Acolhiment o Residencial Especializado
Tat iana Cosme – Casa de Acolhiment o Residencial Especializado «Coração D’Ouro»
—A gest ão de conf lit os na escola e na sala de aula: perspet ivas e possibilidades
Ariana Cosme – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Port o
Moderador: Maria da Graça Moura – Diret ora do Agrupament o de Escolas André Soares
• 14h30 – 4.ª Conf erência [ 1h]

DIA 6

Problemas da educação f ace às cult uras – um olhar crí t ico
Maria Luiza Cort esão – Prof essora Emérit a da Universidade do Port o
Moderador: Maria de Lurdes Mendes I Diret ora do Núcleo de Inf ância e Juvent ude do C. D. de Braga da
Segurança Social
• 15h30 – 5.ª Conf erência [ 1h e15 min]
3.ª

Comport ament os e riscos na adolescência: cont ribut os para a prevenção do consumo de subst âncias
Paulo Dias – Universidade Cat ólica Port uguesa – Braga

3h e 45m

Moderador: Ana Maria Caldeira – Diret ora do Conservat ório de Música Caloust e Gulbenkian
• 17h00 – Conf erência de encerrament o [ 1h e30 min]
Uma cult ura de não violência na const rução do f ut uro das nossas crianças
Teresa Magalhães – Faculdade de Medicina da Universidade do Port o e CESPU
Moderador: Margarida Lima – President e do Conselho Clí nico e de Saúde do ACES de Braga

AVALIAÇÃO:
 A avaliação será expressa nos termos dos números 5 e 6 do artigo 4.º, do Despacho n.º
4595/2015, e resultará da apreciação a efetuar pela formadora sobre a reflexão escrita
individual, a elaborar pelos formandos, sobre a temática das jornadas;
 O modelo de relatório deve ser descarregado em
http://www.cfsm.pt/Formação.html#04A.2017.

NOTAS:

 Os docentes, que participam nas Jornadas na qualidade de formandos, não devem
ausentar-se das sessões sem assinar a folha de presenças junto do secretariado — a
presença, em pelo menos 2/3 das horas, é condição necessária para a certificação.
 Nos dias seguintes ao final das Jornadas, os formandos deverão responder ao questionário
de avaliação que lhes será enviado por e-mail.
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