
                                                                                  
 

 

NOME DA AÇÃO: A Psicologia Escolar e os Sistemas Multinível de Suporte: Desafios na 

construção da equidade e inclusão 

  

O desafio atual da escola enfatiza a necessidade de encontrarem formas de lidar com a 

diversidade, adequando os processos de ensino às caraterísticas e condições individuais de 

cada aluno/a, mobilizando os meios de que a escola dispõe para que todos aprendam e 

participem na vida da comunidade educativa. Esta formação procura promover a ação dos/as 

psicólogos/as baseada em modelos suportados cientificamente, preventivos e de acordo com a 

abordagem multinível aplicada aos domínios da aprendizagem, comportamento e 

desenvolvimento socioemocional. 

  

FORMADORA 

Joana Cruz 

  

ÁREA DE FORMAÇÃO 

Psicologia da Educação 

Necessidades Educativas Especiais 

  

OBJETIVOS 

Reconhecer o contributo da psicologia escolar na promoção de uma educação inclusiva e 

equitativa, que responda às necessidades específicas de todos e de cada aluno, em diferentes 

domínios de realização.  

Concretizar as diferentes fases inerentes à implementação de projetos na área da educação 

inclusiva. 

Aplicar as componentes-chave dos sistemas multinível de suporte à aprendizagem, ao 

comportamento e ao desenvolvimento socioemocional. 

Selecionar mecanismos de avaliação, de intervenção e de monitorização face à intervenção 

planeada com base nas evidências. 

  

PROGRAMA 

Módulo 1 

- Evolução das práticas de educação inclusiva até à atualidade (das necessidades educativas 

especiais à inclusão). 

- O papel d@ psicólog@ e as implicações na educação inclusiva em contexto escolar. 

- Mudança de paradigma na intervenção psicológica em contexto escolar: as práticas baseadas 

na evidência. 

  

Módulo 2 

- Sistemas multinível de suporte: Modelos integrados de intervenção 

- Abordagem multinível aplicada à aprendizagem 

- Modelo psicolinguístico da aprendizagem da leitura e da escrita 

- Modelo explicativo da aprendizagem da matemática 

- Práticas baseadas na evidência 

  

Módulo 3 

- Abordagem multinível aplicada ao comportamento 

- Promoção de comportamentos positivos na escola 



- Práticas baseadas em evidência 

  

Módulo 4 

- Abordagem multinível aplicada ao desenvolvimento socioemocional 

- Concetualização e modelos de enquadramento 

- Abordagem multinível para o desenvolvimento socioemocional: Fluxograma e principais 

práticas 

  

REGIME 

E-LEARNING 

 

DESTINATÁRI@S 

Psicólog@s e Psicólog@s Juniores 

 

VAGAS 

15 a 20 

 

DURAÇÃO E CRÉDITOS 

16 horas (10h teóricas; 6h práticas) 

8 Créditos 

 

CRONOGRAMA  

15, 20, 21 e 22 de julho de 2021 

Horário: 9:00-13:00 (20, 21, 22); 14:00-18:00 (15 julho) 

  

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  

Reflexão escrita/breve sobre os conteúdos lecionados em cada módulo.  Indicadores: alteração 

de conhecimentos e atitudes face aos conteúdos explorados. Implicações práticas do curso 

breve. Para a conclusão do curso com aproveitamento, @s formand@s deverão ter uma 

assiduidade mínima de 75% e uma classificação final mínima de 10 valores, numa escala de 0 a 

20 valores. 

 


