Evento Regional para:
Evento Preparatório para o Seminário da Educação
no Sistema Conselhos de Psicologia
III Mostra Estadual de Práticas de Psicologia em
Educação
VI Encontro de Psicólogos da Área de
Educação
21/IO/2OO8 - 3^ feira - às 14h
^ - ^

Local: CRP SP Subsede de Assis
Rua Osvaldo Cruz 47 - Vila Xavier - Assis/SP

Mesa redonda, discussão e produção de textos sobre os Eixos:
EIXO 3 I Psicologia e Instituições Escolares e
Educacionais
Inclui temas oriundos de práticas desenvolvidas por
psicólogos em instituições escolares e educacionais,
nos seus diversos contextos formais e informais.
Envolve a atuação do psicólogo junto aos alunos, suas
famílias, educadores e demais profissionais ligados à
educação que recorreram à Psicologia como forma de
contribuir para que a escola ou instituição educacional
seja um local democrático de acesso ao
saber culturalmente instituído e da produção de
novos saberes.
.

Antonio Carlos Barbosa da Silva

EIXO 4 I Psicologia no Ensino Médio
Refere-se às experiências de professores de Psicologia
cuja atuação profissional focalize novas propostas
curriculares,
projetos
ou ações
institucionais
comprometidos com a democratização das relações
escolares e do Ensino. Urge, portanto ratificar a sua
importância ao oferecer para os estudantes
fundamentos que lhes permitam compreender as
diferentes dimensões da subjetividade e os processos
de constituição do sujeito em uma sociedade,
ampliando e consolidando, assim, uma educação
humanizadaje_que-ienha compromisso social.

Palestrantes

(Doutorado em Psicologia Ciência e Profissão pela Pontifícia Universidade
Católica de Campinas/SP, Mestrado em Psicologia Escolar pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas/SP. Professor
Assistente Doutor do Departamento de Psicologia Evolutiva, Social e Escolar da Unesp de Assis/SP. Experiência na área de
Psicologia Escolar, Social, Comunitária e Educação, atuando principalmente nos temas: adolescentes em conflito com a lei,
psicologia social comunitária, psicologia escolar e políticas públicas. Membro do grupo de pesquisa CNPq: Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisas e Praxis Contemporâneas da Universidade de Taubaté/SP).

Carlos Rodrigues Ladeia

(Mestre e Doutor em Educação, Psicologia e Desenvolvimento Humano - Unicamp/SP,
Docente da FCL - Unesp de Assis/SP, Coordenador do Curso de Psicologia da Unesp de Assis/SP, Coordenador da Incubado
de Cooperativas Populares da Unesp de Assis/SP).

Iraíde Marques de Freitas Barreiro

(Graduação e Formação de psicólogo, peia Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho" de Assis - UNESP, Mestrado em Educação, pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP,
Doutorado em Educação, pela Universidade de São Paulo - USP, realizado na Faculdade de Educação, na área Filosofia e
História da Educação, com tese intitulada. Cidadania e Educação Rural no Brasil: um estudo sobre a Campanha Nacional de
Educação Rural (1952-1963).

Inscrições antecipadas e informações;
(18) 3322-6224/3322-3932
assis@crpsp.org. br
4Í> Conselho Regional de Psicologia SP
Subsede de Assis

