
 
ATIVIDADE FORMATIVA 

 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

A Intervenção Sistémica em Psicologia Escolar 
Códigos:  

010.01.21-DFP-012.01/14 

010.01.21-DFP-012.02/14 

010.01.21-DFP-012.03/14 

RAZÕES 

JUSTIFICATIVAS 

 

 

O sucesso escolar depende essencialmente da participação e interesse das famílias pelos seus 

educandos. Os estudos têm demonstrado que a participação dos pais na educação dos filhos faz 

com que estes tenham um melhor ajustamento social e rendimento académico. 

Com base num estudo que inventariou o número e tipologia de problemáticas familiares existentes 

nas escolas da RAM, foram encontradas 10600 suscetíveis de intervenção familiar, apontadas pelos 

79 participantes (diretores e psicólogos), equivalendo a uma média de 134 problemáticas por 

escola. O mesmo estudo concluiu que a Escola não está a prevenir as problemáticas familiares, pois 

a maioria destas aumenta com a escolaridade. Também sugere a pertinência de uma intervenção 

familiar como medida de promoção do sucesso escolar. 

Algumas das formas de melhorar a educação básica, diminuindo o insucesso e abandono escolar, 

passam pela promoção do sucesso escolar para todos e por dar utilidade e vocação à escola, 

envolver as famílias, valorizar socialmente a escola e a escolaridade até aos doze anos de idade e 

articular os diferentes departamentos ministeriais e envolver a sociedade, acentuando as vertentes 

social e de juventude. 

Uma comunicação disfuncional entre a família e a escola transforma a criança num refém, 

prisioneira entre um conflito de lealdades entre estas duas instituições, conduzindo por vezes a 

perturbações de comportamento como forma da criança lidar com essa disfuncionalidade 

comunicacional. 

A intervenção sistémica traz benefícios ao nível do rendimento e sucesso escolar e do 

desenvolvimento da criança. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Gerais:  

 

o Divulgar o modelo de intervenção sistémica e familiar; 

o Informar acerca da mais-valia do modelo sistémico no contexto escolar. 

 

Objetivos Específicos:  

 

o Apresentar o modelo de intervenção sistémica e familiar; 

o Abordar as técnicas de intervenção sistémica e familiar; 

o Refletir sobre as vantagens da intervenção sistémica em psicologia escolar; 

o Divulgar os resultados obtidos no estudo efetuado sobre a intervenção familiar na 

promoção do sucesso escolar; 

o Informar acerca dos procedimentos a ter na referenciação de famílias para o núcleo de 

apoio familiar e de aconselhamento parental (NAFAP) 

  

CONTEÚDOS 

 

 

1 - A intervenção sistémica e familiar 

2 - A intervenção sistémica em contexto escolar 

3 - A intervenção sistémica em psicologia escolar 

4 - Estudo regional “Problemáticas familiares e sucesso escolar: necessidade de uma intervenção 

familiar” 

5 - NAFAP – Núcleo de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. 

ÁREA DE 

EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO 

 

311 - Psicologia 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 

 

Curso de Formação 

 

 

 
 

 



DURAÇÃO  

 

12  horas 

 

DESTINATÁRIOS 

 

 

Psicólogos da Direção Regional de Educação 

 

 

FORMADORAS 

 

Isabel Cristina Cruz 

Luísa Cristina Novais 

Maria Goreti Teixeira Mendes 

 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

o 1.º Afinidade da categoria profissional do candidato com a natureza/destinatários da 

formação; 

o 2.º Não ter frequentado nenhuma ação de formação no ano civil em curso;  

o 3.º Ordem de inscrição. 

 

Até que se complete o número de vagas disponíveis, os candidatos serão selecionados de acordo 

com os critérios definidos, por ordem de inscrição, e de forma a abranger o maior número possível 

de serviços/estabelecimentos de educação ou ensino. 

CERTIFICAÇÃO 

Os formandos que cumprirem as condições mínimas de frequência da ação terão 

acesso a um certificado de formação mediante o pagamento da taxa de 6,53€ (Portaria 

n.º 2/2012 de 12 de janeiro). 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

 

Divisão de Formação de Pessoal 

Rua dos Ilhéus, n.º 1C, 1.º andar 

Funchal 

 

CALENDARIZAÇÃO 

 

10  e 11 de  julho de 2014  - Grupo 1 -  código: 010.01.21-DFP-012.01/14; 

 

14  e 15 de  julho de 2014  - Grupo 2 -  código: 010.01.21-DFP-012.02/14; 

 

17  e 18 de  julho de 2014  - Grupo 3 -  código: 010.01.21-DFP-012.03/14. 

 

 

Para os três grupos: 

 

das 09:30 às 12:30 

 

e 

 

das 14:00 às 17:00 

 

INSCRIÇÕES 

 

 

   Realizar a sua inscrição até ao dia 25 de junho de 2014; 

 

   Consultar a lista dos formandos selecionados a partir das 14 horas do 

dia 26 de junho de 2014 http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx 

 

   Os formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até 

ao dia 07 de julho de 2014, através do endereço eletrónico 

dfp.dre@live.madeira-edu.pt 

 

   Consultar a lista definitiva dos formandos selecionados a partir das 14 

horas do dia 8 de julho de 201- http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx 

 

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 

 
 Nota – Todo este procedimento pode ser efetuado a partir da página da DRE na internet, no 

separador Formação, em http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx 
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