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Encontro sobre o desenvolvimento biopsicossocial e emocional das crianças e
dos jovens
A importância da brincadeira no desenvolvimento da criança, a utilização do Ipad com crianças com necessidades
educativas especiais e a importância da comunicação em família no desenvolvimento harmonioso da criança são
alguns dos temas a desenvolver no I Encontro de Desenvolvimento Infantil e Juvenil do Oeste, que decorrerá nos
dias 14 e 15 de fevereiro de 2014.
Organizado pela Unidade para o Desenvolvimento Infantil e Juvenil (UDIJ), em parceria com a Câmara Municipal
de Torres Vedras, o Encontro é dirigido a técnicos nas áreas da infância e juventude, professores e educadores de
infância, técnicos de apoio à infância, pais e famílias, bem como a todos os interessados na temática. A reunião
terá lugar na Escola de Serviços e Comércio do Oeste (ESCO).
Objetivos do Encontro:
- promover o conhecimento na área do desenvolvimento biopsicossocial e emocional das crianças e dos jovens;
- facilitar o conhecimento das perturbações emocionais e cognitivas mais comuns nas crianças e jovens;
- alertar para a importância da deteção e intervenção precoces e articuladas nas áreas da infância e juventude;
- desenvolver estratégias de intervenção articuladas com crianças com necessidades educativas especiais.

PROGRAMA

14 de fevereiro, sexta-feira
09h00 | Abertura do Secretariado
09h30 | Sessão de Abertura

- Vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras, Ana Umbelino;
- Diretora da Unidade para o Desenvolvimento Infantil e Juvenil (UDIJ), Sílvia Henriques;
- Diretora da ESCO, Júlia Alfaiate.
10h00 | "Relação de casal/ relação parental - A importância da comunicação em família no desenvolvimento
harmonioso da criança"

Oradores:
- Psiquiatra, terapeuta familiar e membro-fundador da Soc. Portuguesa de Terapia, José Gameiro;
- Psicóloga clínica e terapeuta familiar na Fundação O Século, Diana Estevão;
Moderador:

- Psicólogo clinico no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e UDIJ, Afonso Paixão.
11h15 | Coffee-break
11h45 | "Novas famílias- impacto das alterações nas dinâmicas familiares"

Orador:
- Psicólogo sistémico e docente na Faculdade de Psicologia de Lisboa, Wolfgang Lind.
Moderadora:
- UDIJ, Sandra Santos.
13h00 | Almoço
14h30 | Boas-práticas

- Gabinete de Apoio à Família, Eliana Batista (ESCO);
- Grupo de Competências psicossociais, Sandra Santos (UDIJ).
- Académico de Torres Vedras, Atitude Positiva.
Moderador:
Câmara Municipal de Torres Vedras, Nélia Feliciano
15h30 | Coffee-break
16h00 | "Ser criança é ser especial - Especificidades das crianças com necessidades educativas especiais"

Oradores:
- Psicóloga, supervisora e docente do Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA); Manuela Machado;
- Docentes convidados do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade Técnica de
Lisboa (UTL) e membros-fundadores da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva.
-Testemunho de familiar de uma criança com necessidades educativas especiais.
Moderador:
- Hospital Distrital de Torres Vedras, Centro Hospitalar do Oeste, Alexandra Seabra
17h30 | Encerramento
15 de fevereiro, sábado
09h30 | Abertura do Secretariado
10h00 | "Perturbações do desenvolvimento e perturbações emocionais"

Oradores:
- Pediatra na área do neurodesenvolvimento no Hospital de Santa Maria e na UDIJ, Tiago Proença dos Santos;
- Representante do Centro de Saúde de Torres Vedras (a designar).
- Testemunho de familiar de uma criança com perturbações de desenvolvimento.
11h15 | Coffee-break
11h45 | Boas-práticas

- "Utilização do Ipad com crianças com necessidades educativas especiais", Agrupamento de Escolas Henriques
Nogueira, Educadora Helena Feijão;
- "Mocktails: Memórias de uma noite divertida", Associação DIANOVA Portugal, Projeto de Promoção da Saúde.
-"Crescer a sentir", Programa de Promoção de Competências Socioemocionais com Crianças em Idade PréEscolar, desenvolvido pela UDIJ em parceria com o jardim-de- infância de Boavista-Silveira, Carla Ferreira.
Moderador:
Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo, Celso Carvalho.
13h00 | Almoço
14h30 | "A importância do jogo e de brincar no desenvolvimento da criança"

Oradores:
- Docente na Faculdade de Motricidade Humana, Carlos Neto;
- Diretora do Pré-escolar do Colégio Pedro Arrupe, Rute Pais.
Moderadora:
APECI, Anabela Teodoro

16h00 | Momento cultural
16h30 | Encerramento

Inscrição:
- s/almoço: 10€
- c/almoço no sábado: 16,5€
Contactos:
Telf.: 261 321 400
E-mail: geral@udij.pt
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