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Conselho de Psicologia
CORREIOS

Acompanhe a programação dos eventos no site: www.crpsp.org.br

SIMPÓSIO-EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O CRP SP na defesa da Educação Inclusiva

14 de abril é o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. Esta data foi eleita pelo Sistema Conselho de Psicologia para mobilização dos
psicólogos para a Política que vem sendo construída nos últimos anos em prol de inclusões de diversos grupos de pessoas que foram alijadas do
processo educacional.
A educação de qualidade para todas as pessoas indistintamente, é uma tarefa coletiva que exige esforços de toda a sociedade. O psicólogo
enquanto ator social deve ser protagonista de um projeto de educação e de escola comprometida com a formação de cidadãos e que garanta o
acesso, permanência e conclusão de uma educação de qualidade, (fonte site do CFP - www.ool.ora.br).
O Conselho Regional de Psicologia da 6^ Região comemora o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva -14 de abril - com um debate que
pretende destacar As Ações em Defesa da Educação Inclusiva. Entendemos que lutar por uma educação inclusiva é, antes de tudo, lutar por
direitos humanos.
Abertura:
ProfB DrB Maria da Piedade Romeiro de Araujo Melo - CRP 06/45952
Psicóloga, Doutora em Saúde Mental / Psicopatologia, Mestre em Psicologia Clínica, Professora e Supervisora em curso de Psicologia,
Psicoterapeuta. Membro da Comissão Gestora do CRP SP - Subsede de Campinas.
—
x
Conferencistas:
Profs DrB Carla Biancha Angelucci - CRP 06/57074
Psicóloga, Doutora em Psicologia Social, Mestre em Psicologia Escolar, com aperfeiçoamento em Orientação à Queixa Escolar. Docente em curso de
Psicologia, Psicoterapeuta e autora de publicações na área de Psicologia Escolar, dedicando-se principalmente ao tema da educação de pessoas
significativamente diferentes. Conselheira do CRP SP gestão 2007/2010.
Profs Ms. Carmem Silvia Cerri Ventura - CRP 06/1592
Psicóloga, Mestre em Psicologia, professora adjunto da Faculdade de Psicologia, Coordenadora do Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente
(CIAD) e Coordenadora do Projeto Espaço 21 da Associação Espaço 21, que acompanha famílias e escolas no processo de inclusão escolar de
pessoas com deficiência no sistema regular de ensino.
Data:

23/04/2010 (sexta feira)

Local;
End:

Hotel Vila Rica
Rua Donato Paschoal, 100 Pq. Itália - Campinas/SP

Horário:

14h30m (Credenciamento) 15h (Abertura )

- Certificado aos Participantes

VIDEOCLUBE

ENTRE OS MUROS DA ESCOLA - Entre Les

Murs -

França - Drama - 128min - Ano 2008 - Classificação: 12 anos
Direção: Laurent Cantet.
Toda a ação de Entre os Muros da Escola se passa em um colégio nos arredores de Paris, ao longo de um ano letivo. Mas o filme do francês
Laurent Cantet, evidentemente, extrapola os muros e serve de comentário sobre o modo como a França lida com seus cidadãos saídos de excolônias.
O vencedor da Palma de Ouro em Cannes 2008 tem muito a dizer também sobre a relação professor-alunos de modo geral, independente do
contexto social em que estão inseridos. Mais do que contundente, é um drama sufocante sobre uma relação que acima de tudo é de poder.
Entre os Muros da Escola sufoca porque François, o professor protagonista, a todo instante busca uma cumplicidade impossível com seus alunos e
a forma como ele conversa com a classe dá a entender que, num ambiente tão heterogéneo, a única maneira de alcançar cada um dos alunos é
falando-lhes individualmente.
Considerações:
Profa. Ângela Soligo
Mestre e doutora em Psicologia pela PUC Campinas, Docente do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp,
Membro do Grupo de Pesquisa DiS - Diferenças e Subjetividades em Educação, Coodenadora da Câmara de Ensino Médio da ABEP - Associação
Brasileira de Ensino de Psicologia.
Data:
Local:
End:

04/05/2010 (terça feira)
Hotel Vila Rica
Rua Donato Paschoal, 100

Horário:

19h

Pq. Itália Campinas/SP

INSCRIÇÕES PARA OS EVENTOS:

Somente pelos telefones: (19) 3243.7877/ 3241.85
EVENTOS GRATUITOS - VAGAS LIMITADA
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