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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO – DER/CAPIVARI – CONVIVA/GRÊMIO  

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 427/2022 

Data: 22/07/2022 

Assunto: PSICÓLOGOS DA EDUCAÇÃO 
 

Estamos enviando este comunicado para reiterar que a utilização do 
Programa Psicólogos na Educação está permitida e habilitada durante o mês de julho. 
Dado o período de férias, gostaríamos de sugerir alguns modos de utilização das horas 
disponíveis às unidades durante esse período: 

•         Aproveitar este período para uso do programa com enfoque na equipe gestora e 
administrativa da unidade, com foco em seu acolhimento e criação de rotinas estratégicas 
junto ao programa durante o segundo semestre. 

•         Utilizar esse período para a construção de uma agenda e rotina de encontros que 
envolvam ações e necessidades da comunidade escolar no segundo semestre, aproveitando 
os meses de conscientização como o mês de valorização da vida, por exemplo; 

•         Pensar junto do profissional vinculado em modos diversificados de tratar os temas, como 
por exemplo projetos de Cine-Debate, jogos que trabalhem expressão e/ou formas de 
comunicação que sensibilizem os estudantes e professores quanto a falar sobre os temas 
propostos; 

•         Pensar em formas de explorar a plena potência do programa junto não só da comunidade 
escolar, como também para a construção de interfaces com a comunidade local e instituições 
parceiras do território, assim como otimização do uso das horas a partir de atividades que 
consigam serem replicadas com muitos grupos diferentes dentro de um mesmo tema ; 
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A partir do que está disposto no cardápio de temas do projeto, 
anexamos também algumas sugestões de temas para o segundo semestre e semana de 
acolhimento, assim como para uso nas férias junto da equipe gestora: 
 
 
 
Público | Equipe Gestora 

  

N
º 

Tema 

01 Comunicação não-violenta 

02 Avaliação dos encontros do primeiro semestre e Planejamento de ações para o segundo semestr

e 

03 Espaço para estudo de casos sensíveis em relação as demandas do 

corpo discente 

04 Gestão de tempo 

 
 
 

 

05 Avaliação das ações do Plano de Melhoria da Escola – 

Dimensão Convivência 

  
Público | Equipe Geral de Funcionários 

  

Nº Tema 

01 Saúde mental: ansiedade, depressão, estresse e burnout 

02 Elaboração de campanhas preventivas: cultura de paz, 

bullying, respeito a diversidade, setembro amarelo e prevenção ao 

abuso sexual infantil 

03 Comunicação não-violenta no relacionamento interpessoal 
e profissional 

04 Mapeamento dos equipamentos da rede protetiva 
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05 Desenvolvimento das habilidades socioemocionais: 

engajamento pessoal e profissional 

  
Público | Equipe Administrativa 

  

Nº Tema 

01 Fortalecimento socioemocional: técnicas de 

relaxamento, autoconhecimento e gestão das emoções 

02 Gestão subjetiva do tempo e espaço 

03 Comunicação não-violenta para lidar com o público 

04 Formação relacionada aos direitos humanos: declaração mundial 

dos direitos humanos, constituição brasileira e estatuto da criança e 

do adolescente 

05 Formação para acolhimento ao público: exercício de empatia 

e resiliência 

 
 
  
  
Público | Em caráter de convite | Pais/Responsáveis 

  

Nº Tema 

01 Mediação de conflitos familiares 

02 Violência doméstica: promoção a garantia de direitos 

03 Primeiros cuidados psicológicos: como lidar com crises? 

04 Apresentação dos diagnósticos de psicopatologias: como a 

família pode colaborar? 

05 Fortalecimento do vínculo na relação família-escola 
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Público | Em caráter de convite | Grêmio Estudantil 

  

Nº Tema 

01 Elaboração de campanhas preventivas: cultura de paz, bullying, respeito a 

diversidade, setembro amarelo e prevenção ao abuso sexual infantil 

02 Formação para ação de acolhimento no período de volta as aulas 

03 Projetos de Orientação vocacional para as turmas de ensino médio 

04 Projetos de valorização da vida: prevenção ao suicídio e automutilação 

05 Mediação de conflitos guiados pelo princípio de corresponsabilidade 

  

  
Cordialmente,  
PROGRAMA CONVIVA - DER/CAPIVARI 
 

  
 

 

 

 

Responsável: 

COMISSÃO CONVIVA/2022 

COMISSÃO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 
De acordo: 

Sr.EDIVIILSON CARDOSO RAFAETA 

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DER/CAPIVARI 
 

 

 

 

 


