Não podemos conhecer bem uma realidade sem a “Ver por
Dentro…”! É este o mote para o momento de reflexão e partilha
que propomos no I Encontro da CPCJ de Estarreja. Um espaço
onde se pretende que pais, professores e técnicos conheçam
melhor o impacto das perturbações do desenvolvimento e comportamento no sucesso escolar das crianças e jovens, encontrando
estratégias positivas para uma interação mais assertiva, entre os
diversos atores da vida das Crianças e Jovens. Quais os desafios
que pais, professores, educadores e técnicos têm de enfrentar hoje
de modo a estarem melhor preparados para poderem proteger e
cuidar das crianças e jovens em “apuros”?
É verdade que estamos mais atentos ao desenvolvimento dos
nossos filhos, dos nossos alunos… a todos os sinais, sintomas e
experiências sociais e emocionais negativas que possam afetar o
seu desenvolvimento global. Mas também é certo que, muitas
vezes, não percebemos as angústias que acompanham pais,
professores e técnicos, por não saberem como lidar com tais
perturbações, com as novas formas de estar de uma nova “geração
que não desliga”. Importa, assim, “ver por dentro…”, conhecer as
diferentes perspetivas dos pais, dos professores, dos médicos, dos
técnicos e das famílias, nestes diferentes contextos. Só assim
estaremos cada vez mais capazes, melhores cuidadores e protetores das nossas crianças e jovens!

Inscrições gratuitas e limitadas
através de formulário online em bit.ly/cpcj_verpordentro_inscricoes
Programa completo em bit.ly/cpcj_verpordentro

PROGRAMA
9H00 - ABERTURA DO SECRETARIADO
9H30 - SESSÃO DE ABERTURA
Diamantino Sabina, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja
Isabel Simões Pinto, Presidente da CPCJ de Estarreja
Maria de Fátima Gonçalves, Equipa Técnica Regional do Centro da Comissão
Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens
10H00 - “SINTO-ME TRISTE NA IDADE DA ALEGRIA”
Orador: Ivo Pinto, Psicólogo Clínico - PIN - Progresso Infantil
Mudanças físicas e emocionais, pressão entre pares ou medo de não
corresponder às expectativas dos pais são acontecimentos e sentimentos
habituais durante a adolescência, mas o impacto poderá ser maior em
alguns jovens e os sentimentos de tristeza e a perda de interesse por quase
tudo começam a persistir. Quais os sinais de alarme?
Moderadora: Isabel Simões Pinto, Presidente da CPCJ Estarreja
11H00 - COFFEE BREAK
11H30 - APRESENTAÇÃO “ESCOLA DE SEGUNDA OPORTUNIDADE”
Orador: Luís Mesquita, Diretor da Escola de Segunda Oportunidade
A Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos (E2OM) nasceu da
necessidade de acrescentar ao sistema educativo uma resposta específica
ao problema persistente do abandono escolar e das baixas qualificações
dos jovens. Assenta num forte ambiente motivacional, trabalhando competências básicas, sociais e vocacionais, a partir das necessidades individuais
de cada aluno, levando-os à construção dos seus projetos de vida.
Moderador: Jorge Ventura, Diretor do Agrupamento de Escolas de Estarreja

14H30 - “DISLEXIA E HIPERATIVIDADE”
Orador: Luís Borges, Neuropediatra
A dislexia, a hiperatividade e o défice de atenção estão muitas vezes
ligados. Até que ponto os fracos resultados escolares poderão estar
relacionados com estas perturbações? Como é ter um filho com dislexia ou
défice de atenção? Que estratégias usar para lidar com estas crianças e
jovens no contexto escolar e familiar?
Moderadora: Lurdes Pereira, Diretora do Agrup. Escolas de Pardilhó
15H15 - “HIPNOTERAPIA NA INFÂNCIA” - CRISTINA INFANTE BORGES
Oradora: Cristina Infante Borges, Master e Doutorada em Hipnose Clinica
pela Asociación Internacional de Hipnosis Clínica y Experimental
Nunca tivemos crianças com tantas posses e com tanta insatisfação! Como
é que a hipnoterapia pode ajudar os mais pequenos a enfrentar os
desafios do presente com maior segurança e determinação?
Moderador: Carlos Lima, Enf. Especialista Saúde Comunitária da UCC “Nós”
16H00 - COFFEE BREAK
16H15 - APRESENTAÇÃO PROGRAMA “EDUC@REGIÃO AVEIRO”
Oradora: Rosa Tomás, Coordenadora de projetos na CIRA - Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro
Sob o lema “O Teu sucesso escolar é a nossa prioridade”, a Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro tem em curso o Programa EDUC@RA –
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar - que promove
um conjunto de ações dirigidas a alunos, professores, técnicos de ensino e
encarregados de educação, com vista à qualificação do parque escolar, novas
áreas do combate ao abandono escolar e a promoção do sucesso educativo.
Moderador: João Alegria, Vereador da Educação do Município de Estarreja
17H00 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO

12H15 - “DEPENDÊNCIAS ONLINE - O PODER DAS TECNOLOGIAS”
Oradora: Ivone Patrão, Psicóloga Clínica, Docente e Investigadora do ISPA.
Colaboradora do Núcleo de Utilização Problemática da Internet do Hospital Santa Maria.
A tecnologia passou a controlar as nossas vidas? Conseguirão os nossos
jovens, algum dia, desligar?
Como pais, que modelos estamos a passar? E a escola, qual o papel a
desenvolver? O mundo mudou! Todos estamos mais ligados!
Moderadora: Ana Paula Pereira, Procuradora Repúb. do Ministério Público
13H00 - INTERVALO PARA ALMOÇO

