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25 anos de Atuação na Psicopedagogia! É com grande entusiasmo que organizamos este Boletim comemorativo, com intuito de celebrar e 
divulgar para toda a comunidade educativa e especialmente aos Psicopedagogos do Pará e do Maranhão, Estado que em maio de 2018 iniciou 
sua história na busca do fortalecimento da Psicopedagogia sendo aprovado pelo Conselho Nacional como Grupo de Estudos do Maranhão. 

Em 2018, iniciamos nossas ações comemorativas no primeiro semestre, em 27 de abril, quando realizamos o minicurso “Ensino e 
Aprendizagem: como identificar sinais e sintomas de DPAC, dislexia e outros transtornos no desempenho escolar”, ministrado pela dra. em 
Neurociências Edilene Liebentritt, tendo a participação de 171 inscritos. Na ocasião entregamos vários brindes e especialmente aos associados 
da ABPp Pará, sorteamos uma inscrição para o XI Congresso em S. Paulo, sendo contemplada a associada Helena Lúcia de Souza, que esteve 
presente no referido evento. A participação da diretoria e alguns associados munícipes do Pará e Maranhão no XI Congresso Brasileiro de 
Psicopedagogia e V Simpósio Internacional de Psicopedagogos, realizado de 05 a 07 de julho em S. Paulo, com tema “A Psicopedagogia e o 
Desenvolvimento Afetivo, Cognitivo e Social”, nos possibilitou refletir sobre o fazer psicopedagógico nessas diferentes dimensões, buscando 
“promover a Psicopedagogia com ética e comprometimento voltados à qualificação profissional”, nas palavras de Luciana Almeida, presidente 
da ABPp Nacional. Vale ressaltar que a participação da Seção Pará no Congresso foi ativa com apresentação do trabalho de Ana Sylvia Colino, 
intitulado “Psicopedagogia e Orientação profissional: Uma Experiência de Pesquisa, Ensino e Extensão”; do trabalho de Lizilene Neves e 
Priscila Castelo Branco, “Projeto Social de Intervenção Psicopedagógica: ação prática do estágio supervisionado do curso de pós-graduação 
lato sensu em Psicopedagogia, os dois apresentados em sessões de Comunicação Oral e de minha Mediação na Roda de Conversa da Dra. 
Elizabeth Polity, intitulada “Família e Escola: parceiras na prevenção de comportamentos de risco”. Seguimos nossas ações com a realização 
dos Estudos em grupo, programados para os meses de setembro e outubro. 

Finalizaremos o ano com o V Encontro de Psicopedagogos no Pará e XV Encontro de Educadores e Gestores do Pará, eventos a serem 
realizados no dia 23 de novembro, no HANGAR Centro de Convenções da Amazônia, tendo como tema “A Inovação da Educação Brasileira e as 
Demandas do Séc. XXI”.  Como conferencista convidamos a Dra. Neide de Aquino Noffs, uma profissional com sólida experiência na Educação, 
ex-presidente e Conselheira vitalícia da ABPp Nacional, marcante em nossa trajetória: no ano de 2003 ela veio a Belém, validar a ascensão do 

Núcleo Paraense de Psicopedagogia à condição de Seção, em cumprimento às 
orientações do Conselho Nacional, presidido por ela, naquele momento. Convidamos 
também a reitora da UNAMA (Universidade da Amazônia), Betânia Fidalgo, por 
considerar a importância desta instituição de ensino na formação dos profissionais da 
área sendo ela que formou os primeiros psicopedagogos no Pará. Além da UNAMA, ao 
longo destes 25 anos, muitas outras Instituições foram importantes no intercâmbio com a 
Seção Pará, podemos citar a FACI (Faculdade Ideal), que formou várias turmas de 
Psicopedagogos, inclusive oferecendo estágio clínico supervisionado; a escola CEAI 
(Centro de Estudo e Aprendizagem Integral), que sempre nos apoia em diversos eventos; 
a UÉVORA (Universidade de Évora), cuja parceria certificou vários mestres e doutores na 
área da Educação e outras instituições como a A.C.P (Associação Comercial do Pará) 
que através da  U.C. (Universidade Coorporativa) e da Câmara Setorial de Educação 
também nos possibilita várias trocas; por isso decidimos realizar o V Encontro de 
Psicopedagogos e o XV Encontro de Educadores e Gestores do Pará, em mais uma 
parceria com a A.C.P., U.C. e Câmara Setorial de Educação, em grande evento que 
ocorre anualmente integrante da Feira Pará Negócios. Esperamos vocês para esse 
momento de interação e trocas de aprendizagens cognitiva, afetiva e social, importantes 
na Educação como um todo.     

Linha do tempo da ABPp - Seção Pará 

Fundada em 1993
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Concluintes do curso de Especialização em Psicopedagogia 1994
Universidade da Amazônia

1994 - Oficina Psicopedagógica
 “Refletindo a Identidade do Educador”



A ideia central de nosso estudo e intervenção é que os psicopedagogos (enquanto profissionais da Educação) em formação se assumam como profissionais capazes de 
compreender a humanização de si e das pessoas, assumindo o desenvolvimento e o direito a aprendizagem como valores prioritários no seu desempenho profissional.

Entendemos que o conceito de formação está associado ao conceito de desenvolvimento pessoal e a um trabalho em que as pessoas devem "se conhecer" para que possam, em 
situações de ensino, assumir-se como ensinantes na perspectiva de facilitar a aprendizagem de todas as pessoas, independente das diferenças ou dificuldades.

"Falar do ensinar é explicitar as mediações feitas pelos professores entre os componentes de seu plano e seus alunos. O modo de lidar com mediações gera o aprender. Podemos 
8

dizer que o aprender depende de como essas mediações são feitas pelo professor" .

A formação ocorre em todas as fases de nossa vida, se constituindo em aprendizagem contínua, de vivências, mudanças, conhecimento da realidade, de conhecimentos específicos. 
"Essa formação pressupõe o princípio de individualização como elemento essencial à formação, porém sem perder de vista o coletivo, o grupo no qual se insere tanto na dimensão 

9acadêmica como pessoal" .

Para o desenvolvimento do conceito de formação em Psicopedagogia nos apoiamos nos princípios subjacentes e considerados válidos pelo autor Carlos Marcelo Garcia, doutor em 
Ciências da Educação pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação da Universidade de Sevilha. Encontramos nesses princípios da formação de professores referenciais 
validados que serviram de critérios para a análise do processo de formação onde identificamos similaridades. São eles:

1) "Conceber formação como um processo contínuo, mantendo os princípios éticos, didáticos, pedagógicos onde a formação inicial e a permanente se articulam para o 
10desenvolvimento profissional" . De forma similar, a formação em Psicopedagogia se inicia na graduação (independente de ser Licenciatura, Pedagogia, Fonoaudiologia, Psicologia e 

áreas afins) e se especializa em cursos ou stricto sensu em instituições credenciadas pelo MEC, além de cursos de extensão e aprofundamentos de interesse do profissional, como, por 
exemplo, psicodrama, neuroaprendizagem, psicanálise, possibilitando, assim, a construção de conhecimento inter e transdisciplinar, bem como assumir o conceito de formação como 
um processo permanente onde o profissional opta por ações de formação que o mantenham em constante desenvolvimento.

102) "A formação deve se integrar a processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular" . De forma similar, a Psicopedagogia está concebida como uma proposta de 
mudança, transformação, estimuladora de aprendizagens ou reaprendizagens na ação do ensinante na direção da descoberta de novos processos de ensino e de aprendizagens a 
todos.

103) "A formação deve estar ligada ao desenvolvimento organizacional da escola" . A Psicopedagogia, de forma similar, está comprometida com o ambiente de aprendizagem na 
instituição escola e para além da escola, ou seja, podemos encontrar a Psicopedagogia no hospital, na família, em quaisquer espaços em que a aprendizagem seja foco de trabalho, e 
que, para seu desempenho eficaz, requeira repensar a organização na qual esse trabalho ocorra. O psicopedagogo não pode ser visto como "mais um" na organização e sim como um 
profissional preparado para atuar em situações de ensino e aprendizagem, colaborando com a equipe multidisciplinar.

104) "A formação deve integrar conteúdos acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica do professor" . Identificamos na Psicopedagogia que o profissional tem que possuir um 
conhecimento específico, um saber a ser trabalhado em seu atendimento, seja ele advindo da linguagem, da Psicologia ou da Pedagogia, possibilitando um conhecimento que ao ser 
elaborado se torne psicopedagógico, capaz de estruturar seus pensamentos e dos aprendentes, descobrindo os conhecimentos e modos de atividades que colaborem com a do 
desenvolvimento das pessoas em todas as dimensões. Neste momento, a diferença entre a ação do professor e do psicopedagogo deve ser destacada, a saber; no lugar de professor o 
papel é de ensinante (uma pessoa que ocupa o lugar do ensinar), um aprendente (o aluno que ocupa o lugar do aprender) e o saber (no lugar do conteúdo). Este saber em Psicopedagogia 
implica que as informações se transformem em conhecimento, em sinais de conhecimento para que as pessoas ao processá-los posam entendê-los e os assimilarem. Concordamos com 
a psicopedagoga Alícia Fernandez, que nos diz que só aprendemos de alguém que outorguemos confiança e direito de ensinar. Para que isso ocorra há quatro níveis de elaboração 
(organismo, corpo, inteligência, desejo) a serem vivenciados por todos os componentes: ensinantes, aprendentes, mediados pelo saber.

105) "A formação integra a teoria e a prática" . A Psicopedagogia entende a complexidade e a amplitude das relações entre a teoria e a prática de suas ações, identificando tipos de 
11saberes que têm características de formações teóricas em relação a um saber evidenciado em sua prática. "A esse respeito, Gilberto Ryle  nos oferece uma distinção, entre o saber de 

tipo proposicional, um saber que, e um saber de caráter operativo, um saber fazer". Assim, encontramos atividades que pressupõem o domínio de determinadas informações sem as 
quais a atividade é inviabilizada. Dessa forma, a Psicopedagogia identifica um conhecimento e uma prática em seu desempenho que vão além do domínio de um conjunto de teorias e 
metodologias de ensino. Não há hierarquia valorativa entre os tipos de conhecimento e saberes (teóricos e/ou práticos), pois ambos são essenciais para a formação. Acreditamos "na 
práxis" onde a intervenção em Psicopedagogia ocorre por meio de atividades onde o conhecimento e sua aplicação respeita o indivíduo, seu contexto, suas etapas de aprendizagem. A 
formação nesta concepção valoriza a prática como fonte de conhecimento, não como mais uma disciplina que simplesmente compõe a matriz curricular da formação, e sim como um 
espaço curricular para construir o pensamento prático do profissional, onde análises, reflexões na, para e sobre a ação se tornem naturais em seu cotidiano de trabalho.

106) "A formação deve procurar o isomorfismo entre a formação recebida e o tipo de educação que posteriormente será pedido que se desenvolva" . A formação em Psicopedagogia, 
em suas diretrizes, prevê conhecimentos específicos, inclusive nas ações voltadas ao diagnóstico ou avaliação denominadas de psicopedagógicas, e a vivência das intervenções em 
Psicopedagogia que em algumas instituições se denominam de estágio. Dessa forma, os cursos que oferecem as ações na perspectiva do isoformismo vêm clarear o contexto em que as 
intervenções ocorrerão, evitando generalizações que dificultam a inserção do psicopedagogo no mercado de trabalho. Os cursos deveriam, em suas propostas, deixarem claro para qual 
ambiente de trabalho estão focados. Esse princípio de formação prevê uma parte geral que embasa as ações em diferentes ambientes e uma parte específica que lhe dará a 
compreensão da realidade, do contexto específico onde sua ação ocorrerá. Neste princípio temos que reforçar a premissa da formação permanente, contínua, articulada, onde as 
pessoas possam usufruir de diversas formações, ampliando sempre suas oportunidades de trabalho.

107) "A formação destaca o princípio da individualização como elemento integrante de qualquer programa de formação de professores" . A Psicopedagogia corrobora com esse 
princípio, na medida em que prevê "a formação pessoal" em suas diretrizes de formação. A ideia da individualização está ligada à formação clínica, onde o conhecimento das 
necessidades e interesses das pessoas, suas características contextuais, relacionais, cognitivas, pessoais e do grupo devem ser respeitados, possibilitando o desenvolvimento dessas 
pessoas em sua plenitude. A intervenção prevê uma supervisão psicopedagógica onde as ações são previstas considerando o indivíduo que está em formação, não só como profissional, 
mas como pessoa que precisa se conhecer, suas facilidades e dificuldades para cuidar dos outros.

108) "A formação deve possibilitar o questionamento de suas crenças e práticas institucionais" . A Psicopedagogia valoriza a formação onde questionamentos sejam entendidos como 
a formação do profissional pesquisador. Caberá ao pesquisador assumir um papel construtor de conhecimento a partir da valorização do conhecimento já constituído, porém passível de 
atualizações ao seu tempo e espaço por meio da reflexão, da criticidade, contribuindo com a diversidade e divulgação desta área. Investimos no fortalecimento da Psicopedagogia a partir 
"da voz", "do olhar" "da fala" do profissional em Psicopedagogia, ou seja, os psicopedagogos assumindo a Psicopedagogia.

10Concordamos com Garcia  quando afirma que "estes princípios que temos vivido a referir não esgotem a multiplicidade de abordagens que a formação de professores conte 
enquanto disciplina. Ainda que parciais, estes princípios contribuem para uma primeira definição de nossa concepção de formação de professores e dos métodos mais apropriados para 
seu desenvolvimento".  (parte do artigo extraído da Rev. Psicopedagogia vol. 33 nº 100 São Paulo  2016)

A formação e regulamentação das atividades em psicopedagogia - REFLETINDO SOBRE "FORMAÇÃO"

Neide de Aquino Noffs                    

Associação Brasileira de Psicopedagogia - Seção Pará
JUNTE-SE A NÓS!
SEJA ASSOCIADO.               

A  Associação Brasileira de Psicopedagogia- Seção Pará, é uma entidade integrada num Sistema Científico Cultural e Social, de fins não econômicos, com sede e foro em Belém, capital do 

Estado do Pará, que congrega profissionais da Psicopedagogia e áreas afins. A Associação originou-se como Polo Paraense de Psicopedagogia (PPPp), no ano de 1993, quando um grupo de 

alunos recém-formados nas primeiras turmas do curso de Psicopedagogia da Universidade da Amazônia - UNAMA, vislumbraram a criação de um espaço de formação continuada do profissional 

psicopedagogo na comunidade paraense, tendo como objetivo discutir temas relativos à atuação psicopedagógica através de grupos de estudos, cursos, seminários, palestras, mesas redondas, 

oficinas, jornadas e conferências. Inicialmente formou-se um grupo de estudo, com objetivo de debater temas relacionados a psicopedagogia. As reuniões de atividades de estudos aconteciam 

nas dependências da escola de 1º grau “Padre Guido Del Toro”, onde se tornou mais tarde a primeira sede provisória da Seção Pará. Fizeram parte deste momento as psicopedagogas: Maria de 

Nazaré do Vale Soares, Maria Carmen Araújo de Oliveira Pereira, Cacilda Silva de Sousa Filha, Lilian Azevedo Gouvêa, Nadir Oliveira Moura, Hortência Vital de Castro e outras. Neste mesmo ano, 

coincidentemente, retornaram para Belém, Carmem Cylbelle Pereira Alves e Eliane Souza de Deus Neto Almeida recém-formadas no curso de Psicopedagogia do Instituto Sedes Sapientae em 

São Paulo, que por intermédio de Maria Carmen, conheceram a proposta já vivenciada pelo Polo, e assim, integrando-se ao grupo. 

No ano de 1994, o Pólo Paraense de Psicopedagogia tornou-se Núcleo Paraense de Psicopedagogia (NPPp), com a elaboração de um regimento interno seguindo os moldes da Associação 

Brasileira de Psicopedagogia. Como Núcleo, foram realizados vários eventos, dentre eles destacamos: o Seminário ministrado pelo Dr. Antônio Cesar Neves, sobre os “Fundamentos 

Neurológicos para o Desenvolvimento da Aprendizagem Motora e Mental”; a oficina “Movimento corporal Agressividade versus aprendizagem” com a presença da facilitadora Rosangela Costa 

Sampaio; o curso “Música-Afetividade e Aprendizagem” conduzido pela Prof.ª Ana Margarida Camargo e a oficina psicopedagógica “Refletindo a Identidade do Educador” tendo como facilitadoras 

Carmem Cylbelle Pereira Alves Viégas e Eliane Souza de Deus Neto Almeida. No dia 11 de Outubro de 1996, com a presença da então presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, 

Dra. Neide de Aquino Noffs, o Núcleo Paraense de Psicopedagogia tornou-se oficialmente Associação Brasileira de Psicopedagogia – Seção Pará. Na ocasião realizou-se a Conferência de 

Psicopedagogia com o tema: Psicopedagogia na escola: Novos Rumos “A Formação dos Formadores”, proferida pela Dra. Neide Noffs, e a I Jornada de Psicopedagogia - a Didática e a 

Psicopedagogia: Contribuições á Sala de Aula. 

A posse da diretoria da Associação Brasileira de Psicopedagogia - Seção Pará ocorreu no referido evento, tendo a seguinte formação: Presidente: Maria de Nazaré do Vale Soares - Vice-

presidente: Eliane Souza de Deus Neto Almeida - 1ª secretaria: Cacilda Silva de Souza Filha - 2ª secretaria: Nadir Oliveira Moura - 1ª tesoureira: Carmem Cylbelle Pereira Alves Viégas - 2ª 

tesoureira: Maria das Graças Capistrano da Costa - Diretora Cultural: Vera Lúcia Oliveira Brandão - Diretora Cultural adjunta: Maria Carmen Araújo de Oliveira Pereira - Diretora de Relações 

Públicas: Hortência Vital de Castro - Diretora de Relações Públicas Adjunta: Rosa Mana Macedo - Conselho Administrativo: Ana Helena Guimarães/Carmem Cylbelle Pereira Alves Viégas/Maria 

das Graças Capistrano da Costa/ Vera Lúcia Oliveira Brandão - Conselho Fiscal: Eliane Souza de Deus Neto Almeida/ Maria de Nazaré do Vale Soares - Conselho Científico: Hortência Vital de 

Castro/Lilian Azevedo Gouvêa/ Maria Carmen Araújo de Oliveira Pereira/Cacilda Silva de Souza Filha/Rosa Manna Macedo. 

Percorrendo suas diferentes fases: Polo, Núcleo e Seção, a Associação Brasileira de Psicopedagogia - Seção Pará, sempre manteve o foco na formação continuada dos profissionais da 

psicopedagogia, proporcionando um aperfeiçoamento técnico e científico a todos os seus associados e demais profissionais da Educação e áreas afins para melhor contribuir com serviços 

educacionais a toda Comunidade Paraense chegando assim aos seus 25 anos de existência.

JANEIRO / DEZEMBRO XLIII 2018Informativo 
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EVENTOS EM 2018

Aguardem mais informações.

ASSOCIE-SE E FORTALEÇA A CATEGORIA

SUGESTÕES DE LEITURA E FILMES

 ANUIDADE

A Seção Pará solicita aos sócios que regularizem suas Anuidades. O pagamento poderá 
ser realizado através de depósito bancário na Agência 37028, Banco do Brasil, Conta 
Corrente nº 21.249-0, em favor da Associação Brasileira de Psicopedagogia - Seção Pará 
ou em nossa Sede. Agende uma visita. O valor da Anuidade em 2018 é de R$ 380,00 
(Trezentos e Oitenta Reais). Outras informações: (91) 3229 -0565 (Tim) e 98721-6466 
(Oi). 

A instituição que aprende sob o olhar da psicopedagogia/Evelise Maria Labatut Portilho; 
Isabel Cristina H. Parolin; Laura Monte Serrat Barbosa; Simone Carlberg. Rio de Janeiro, RJ: Wak 
Editora, 2018.   

Sinopse: Nesse livro as autoras se propõe a responder algumas questões tais como o que tem 
feito como psicopedagogas nas instituições, quais teóricos lhes dão suporte ao  fazer 
psicopedagógico   e quais instrumentos e técnicas contemplam esse fazer. O livro se divide em três 
partes.  Na primeira parte elas apresentam a sua obra, incluindo suas memórias e as teorias que 
iluminam as suas ações. Na segunda parte oferecem uma matriz do processo de avaliação 
psicopedagógica na instituição.  Na terceira parte sugerem algumas possibilidades de intervenções 
psicopedagógicas.

Intervenções Psicopedagógicas na Instituição: reflexões e práticas/ Mônica Dias Palitot; 
Thereza Sophia Jácome Pires; Henrique Miguel de Lima Silva. João Pessoa, PB: Editora da UFPB, 
2017. 

Sinopse: Essa obra é composta por diversos artigos que norteiam as intervenções 
psicopedagógicas na instituição, incluindo aspectos da leitura e da escrita, da psicomotricidade, da 
linguística, do envelhecimento e de outras vertentes da psicopedagogia. O livro tem o propósito de 
auxiliar instituições na construção de uma aprendizagem com mais qualidade. 

Saúde Mental na Escola: o que os educadores devem saber/ Gustavo M. Estanislau; Rodrigo 
Affonseca Bressan. Porto Alegre, RS. Artmed Editora Ltda, 2014. 

Sinopse: Esse livro é uma revisão dos transtornos mentais mais comuns em crianças e 
adolescentes procurando elucidar de maneira teórica e prática como diferenciar características 
normais de problemas no desenvolvimento e como prevenir esses transtornos.  Orienta professores 
e gestores sobre o que observar  e como intervir no comportamento de seus alunos na escola.

Carmem Cylbelle Viégas
Psicóloga/Psicopedagoga/Terapeuta Familiar
Av. Governador José Malcher, 937/sala 2004
Nazaré - Belém-PA. - Fone: (91) 98127-9599

 Eliane Almeida 
Psicóloga/Psicopedagoga

Sóciopsicomotricista
Av. Governador José Malcher, 937/sala 2004
Nazaré - Belém-PA. - Fone: (91) 988894494 

 Nazaré do Vale Soares
Pedagoga/Psicopedagoga/Sóciopsicomotricista
Psicanalista/Mestra e Doutora em Educação.

Travessa 3 de Maio, 1218 - Sala105 - S. Braz.
Belém-PA. - Fone: (91) 99981-2076

 Tânia Yêda Pereira da Costa
Psicóloga/Psicopedagoga

Ms. em Psicologia da Educação
Av. Governador José Malcher, 937/sala 2004 
Nazaré - Belém-PA. - Fone: (91) 98113-9825

Todos os profissionais de Educação e Áreas afins, também podem
filiar-se à ABPp - Seção Pará, com os seguintes direitos:

Desconto em Supervisão de Atendimento Psicopedagógico;

Revistas Científicas publicadas on-line pela ABPp Nacional;

Desconto em eventos promovidos pela ABPp - Seção Pará e outros eventos Nacionais;

Boletins Informativos da ABPp - Seção Pará;

Divulgação de seus trabalhos profissionais;

Participação nos grupos de estudos;

Publicações de artigos nas Revistas e nos Boletins Informativos;

Carteira de Associado;

Nome e E-mail no catálogo do site da ABPp - Seção Pará.

Grupos de Estudos na ABPp – Seção Pará;

Mini Curso: Ensino e Aprendizagem: Como identificar sinais e sintomas de DPAC, dislexia 

e outros transtornos no desempenho escolar.

XI Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e V Simpósio Internacional de Psicopedagogos;

V Encontro de Psicopedagogos no Pará;                                               

XV Encontro de Educadores Gestores do Pará;

Linha do tempo da ABPp - Seção Pará 

Fundada em 1993

Linha do Tempo

SERVIÇOS

1996 – I Conferência e I Jornada em 
Psicopedagogia no Pará

1996 - III Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e 
VII Encontro de Psicopedagogos

1997 - Encontro da Diretoria da ABPp - Seção Pará, 
com a Alícia Fernandez

1998 - II Jornada em Psicopedagogia no Pará

2002- IV Jornada em Psicopedagogia no Pará

1998 - VIII Encontro de Psicopedagogos



JANEIRO / DEZEMBRO XLIII 2018Informativo 

Instituições parceiras da ABPp – Seção Pará

 

Ensino Fundamental
 Centro de Estudo e Aprendizagem Integral
Educação Infantil - 
Rua Domingos Marreiros, 317 
Fone/Fax: 3225-1081
CNPJ: 05.012.463/0001-97
ceai@amazon.com.br
 www.ceai.com.br

Junte-se 
a nós!!

I N S T I T U T O D E E N S I N O S U P E R I O R F R A N C I S C A N O
S ã o L u i z - M a r a n h ã o / M A

Fundada em 1819

U N I V E R S I D A D E
C O R P O R A T I V A

ACP
Fone: 4005-3911

Câmara Setorial
de Educação - ACP

www.uevora.pt

Linha do tempo da ABPp - Seção Pará 

2003 - I Conferência de Psicopedagogia no Pará

2008 - VI Jornada de Psicopedagogia no Pará

                                               
 

2008 - VI Jornada de Psicopedagogia no Pará

 

                                               

2006 - I Encontro de Psicopedagogia

2009- VIII Congresso Brasileiro de Psicopedagogia

2003 - VII Jornada de Psicopedagogia no Pará

2011 – Mestrado em Ciências da Educação
Universidade de Évora.

2011 - VII Jornada de Psicopedagogia no Pará 2011 - VII Jornada de Psicopedagogia no Pará

2018 - Mini curso - Ensino e Aprendizagem: Como identificar sinais e sintomas de DPAC, dislexia e outros transtornos.


