COMUNICADO AOS ASSOCIADOS (AS)
Caríssimos (as),
A situação que estamos vivenciando provocada pela pandemia da COVID-19
trouxe para todos nós diversas mudanças, nos âmbitos familiar, educacional, social e
no mundo do trabalho. Assim, vimos informar que por vários motivos, houve
necessidade de transferir o I Webnário da ABPp-Seção Pará, que aconteceria no dia
28/11/2020. A diretoria está reorganizando este evento para que possa acontecer no 1º
semestre de 2021. Informaremos a nova data posteriormente em nossas redes sociais.
Vale ressaltar que quando organizamos um evento, refletimos e buscamos temas
que de alguma forma nos foram apontados por nossos associados como de interesse
próprio, aliando sempre com a necessidade vigente na comunidade educativa de modo
geral.
A situação vivenciada na atualidade pela eclosão da pandemia do Novo
Coronavírus, em meados de fevereiro de 2020, nos obrigou a reformular o calendário
de atividades anuais, elaborado anualmente com antecedência. Desse modo as
“Oficinas Psicopedagógicas”, programadas para acontecer no 1º semestre, bem como o
início da execução do Projeto Psicopedagógico “Sinergia de Saberes”, foram suspensos
por estarem programados no formato presencial. Em substituição aos referidos
eventos, a diretoria da Seção Pará realizou três lives com os seguintes temas: “O
atendimento psicopedagógico no CRIE- Centro de Referência em Inclusão
Educacional”/PMB (coordenadas por Cylbelle Viégas e Denise Corrêa); “Os desafios
dos atendimentos psicopedagógicos em tempos de pandemia” (por Ilka Pamponet e
Edna Toti) e “Família: como (com) viver no distanciamento social” (por Vera Brandão
e Océlio Dias).

Para o 2º semestre, havíamos programado o VI Encontro de Psicopedagogos no
Pará, com o tema “A Psicopedagogia nas áreas da Educação e da Saúde”, o qual foi
redimensionado para o formato de Webnário, considerando a necessidade de
acontecer virtualmente. O mesmo estava organizado para o final de novembro,
como proposta de encerramento do mês dedicado em homenagem aos profissionais
da psicopedagogia e suas diferentes áreas de atuação. Antes, no período de 12 a 14/11,
realizou-se a Amostra Virtual intitulada “O Fazer Psicopedagógico”, idealizada com
objetivo geral de incentivar os associados a divulgarem seus trabalhos em nossas
mídias através de “Posts” ou pequenos vídeos, e assim possibilitar trocas de
experiências.
A ABPp - Seção Pará agradece a todos que responderam aos convites para
participar das lives, dos cursos remotos (realizados em parceria com as unidades
afiliadas), da Roda de Conversa “Tributo à Alicia Fernandez de Norte a Sul do
Brasil”, onde a Seção Pará esteve representada por Hortência Vital, membro da
nossa diretoria. Um agradecimento especial também aos participantes do V
Simpósio Nacional da ABPp, realizado em setembro, em comemoração aos 40 anos
de atividades da Psicopedagogia no Brasil, evento que nos brindou com o
lançamento do livro “Psicopedagogia: do ontem ao amanhã”, no qual a Seção Pará
teve sua história registrada por mim e por Maria de Nazaré do Vale Soares.
Caros associados e associadas, a diretoria da Seção Pará, almeja que nossa
parceria continue firme nos próximos anos, para que nossas ações se tornem cada
vez mais fecundas, ampliando o nosso olhar e fazer psicopedagógico.
Um abençoado Natal para vocês e seus familiares, com muita Saúde e Paz no
coração. São os desejos de toda a equipe da diretoria ABPp -Seção Pará (gestão
2020/2022). Que venha 2021!!!

Belém, 12 de dezembro de 2020
Carmem Cylbelle Pereira Alves Viégas (Presidente Triênio 2020/2022)

