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ABRAPEE PRESENTE NO LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DA CIDADE DE SÃO 
PAULO 

 

A Presidente Eleita da ABRAPEE Marilene Proença esteve presente no dia 17 de 
setembro representando a Associação na cerimônia de Sanção do primeiro Plano 
Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Este Plano apresenta importantes 
avanços, dentre eles aumento da verba no município para 33% de investimento em 
Educação, mas também foi palco de disputas e tensões referentes às questões de 
gênero e diversidade. Nayara, estudante da EMEF Assad Abdala, representando os 
estudantes da cidade de São Paulo, falou da importância da retomada do tema 
diversidade e gênero no Plano e no conteúdos das disciplinas. O grupo “De olho no 
Plano” é um grupo da sociedade civil que acompanhará o cumprimento do mesmo. 

Compuseram a Mesa de Abertura o Prefeito Fernando Haddad, o Secretário 
Municipal de Educação, Gabriel Chalita; Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo; 
Antonio Donato, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Prof. João Gualberto 



de Menezes, Presidente do Conselho Municipal de Educação; Kezia Adriana de 
Araújo Alves, Coordenadora do Fórum Municipal de Educação; Antonio Carlos 
Caruso Ronco, Representante do Fórum Nacional de Educação, Nayara Gabriele 
Santana do Nascimento - EMEF Assad Abdala (DRE Penha), Representando os 
estudantes e João Cardoso Palma Filho, Coordenador do Fórum Estadual de 
Educação. 

 

REVISTA ABRAPEE – PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

 

Uma boa notícia é que a Revista Psicologia Escolar e Educacional, da ABRAPEE, foi 
avaliada como A2 pelos critérios da área de Psicologia na CAPES. Parabéns às 
editoras e a todo Conselho Editorial e consultores.  

Está disponível o Volume 19, N. 2 de 2015 da Revista Psicologia Escolar e Educacional 
da ABRAPEE cuja editora é a presidente atual Silvia Maria Cintra da Silva. A revista 
traz artigos sobre a importância dos jogos, discussão do tema diversidade sexual e 
também sobre violência nas escolas e educação especial e relação com as famílias 
entre outros assuntos.  

Quem quiser conferir basta entrar em: 

https://abrapee.wordpress.com/revista/downloads/ 

 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNC) 

 

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no dia 16 de setembro a proposta da Base 
Nacional Comum Curricular (BNC) que norteará o ensino básico no país. Entre os dias 
25 de setembro e 15 de dezembro o documento da BNC estará para consulta pública 
online e para sugestões de instituições e cidadãos. Quem quiser se manifestar 
encontre maiores informações em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conheca 

 

Em reunião no dia 19 de setembro a ABRAPEE deliberou organizar um Grupo de 
Trabalho em conjunto com Fórum de Medicalização da Educação e da Sociedade, 
Núcleo Metropolitano de São Paulo do Fórum, Laboratório Interinstitucional de 
Estudos e Pesquisa em Psicologia Escolar da Universidade de São Paulo e GIQE- 
Grupo Interinstitucional Queixa Escolar, Núcleo de Educação do CRPSP para debater 
a BNC e enviar sugestões.  

A reunião para iniciar os debates acontecerá no dia 24 de outubro, às 10h00 em 
local a ser divulgado, em São Paulo. 

 

 

https://abrapee.wordpress.com/revista/downloads/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conheca


 

BRASIL HOMENAGEADO NA ALFEPSI 

 

No dia 07 de outubro aconteceu na Colômbia o IV Congresso da ALFEPSI – Asociación 
Latinoamericana para La formación y la enseñanza de la Psicología. A  representante 
brasileira no evento foi a Dra. Ângela Maria Pires Caniato que recebeu a Medalha da 
ALFEPSI 2015. O júri que a escolheu para receber a medalha foi composto pelas Dras. 
Alicia Risueño (Argentina), Monica Pino Muñoz (Chile), Luz de Lourdes Eguiluz 
(México), Lucia Cecília da Silva (Brasil) e Dr. Alexis Lorenzo (Cuba). 

A Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional - ABRAPEE – deseja 
sinceros parabéns pela medalha recebida pela Dra. Angela Caniato. Ficamos 
orgulhosos pelo reconhecimento que o Conselho Coordenador da ALFEPSI teve por 
sua carreira e suas contribuições para a Psicologia da América Latina, nomeando-a 
merecedora deste prêmio.  

 

PESQUISA VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

 

Está para ser agendada reunião com o Ministro da Educação para entrega do 
Relatório da pesquisa sobre Violência e Preconceito na Escola, organizada por vários 
pesquisadores, e que também contou com a participação da ABRAPEE. Na entrega 
do relatório a ABRAPEE marcará presença destacando alguns dados do estudo 
organizados pela presidente passada Marilda Facci, juntamente como 
representantes do FENPB, Conselho Federal de Psicologia e FENAPSI. 

 

PROJETO DE LEI DE INSERÇÃO DOS PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS NA REDE 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

 

A ABRAPEE tem acompanhado o andamento do Projeto de Lei de inserção dos 
psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação – PL 3688/2000. Porém 
o mesmo não teve andamento na Câmara dos Deputados. Estamos acompanhando 
junto com a ABEP e  os Conselhos Federais de Psicologia e Serviço Social a 
tramitação do mesmo. 

 

FÓRUM DE MEDICALIZAÇÃO DA SOCIEDADE E DA EDUCAÇÃO 

 

A ABRAPEE atualmente compõe a Secretaria Executiva do Fórum de Medicalização 
da Sociedade e da Educação que promoveu o IV Seminário Internacional da 
Educação Medicalizada com o tema “Desver o mundo, perturbar os sentidos” de 01 
a 04 de setembro em Salvador na Bahia. Dando continuidade às discussões do Fórum 



o evento problematizou a questão das práticas dominantes em relação às diferenças 
com intuito de construir alternativas que rompam com a lógica medicalizante. 

Assim, a ABRAPEE em conjunto com o Fórum têm empreendido ações para dar 
continuidade a essa luta.  Mais detalhes pelo site www.medicalizacao.org.br 

 

Veja a Carta do IV Seminário Internacional A Educação Medicalizada: Desver o 
Mundo, Perturbar os Sentidos http://seminario4.medicalizacao.org.br/carta-do-iv-
seminario-internacional-a-educacao-medicalizada-desver-o-mundo-perturbar-os-
sentidos/ 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA DISCUTE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

O Conselho Federal de Psicologia reuniu no mês de setembro Comissões e Grupos de 
Trabalho de Educação dos Conselhos Regionais de Psicologia para debater o tema da 
Psicologia e Educação no Sistema Conselhos. Alguns CRPs sentiram a ausência da 
ABRAPEE na referida reunião e gostaríamos de esclarecer que oficialmente a 
ABRAPEE não foi convidada para a mesma. 

Aproveitamos a notícia para parabenizar o Conselho Federal de Psicologia por pautar 
o tema da Psicologia Escolar e Educacional e reiteramos nossa disponibilidade em 
participar conjuntamente das ações como realizado em gestões anteriores. 

 

ABRAPEE DISCUTE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

A segunda secretária Deborah Rosária Barbosa, esteve no dia 19 de setembro em 
Belo Horizonte no Seminário “Políticas e Diretrizes Educacionais no Brasil: a atuação 
do psicólogo escolar e educacional” promovido pelo Conselho Regional de Psicologia 
de Minas Gerais. Na ocasião, foi apresentado o tema referente à história da 
Psicologia Educacional e Escolar no Brasil e sobre o Plano Nacional de Educação e as 
metas diretamente relacionadas ao trabalho do psicólogo escolar. O evento contou 
ainda com a presença do Dr. Celso Tondin (UNOCHAPECÖ) que enfatizou a 
importância do PL 3688/2000 e da necessidade do acompanhamento dos psicólogos 
após a aprovação do projeto. O Seminário discutiu amplamente o Plano e também o 
tema  da medicalização e da patologização bem como da luta necessária em virtude 
do crescimento da produção de diagnósticos e uso de medicação por crianças e 
adolescentes nas escolas.  

 

37ª. REUNIÃO NACIONAL DA ANPED 

 

http://www.medicalizacao.org.br/
http://seminario4.medicalizacao.org.br/carta-do-iv-seminario-internacional-a-educacao-medicalizada-desver-o-mundo-perturbar-os-sentidos/
http://seminario4.medicalizacao.org.br/carta-do-iv-seminario-internacional-a-educacao-medicalizada-desver-o-mundo-perturbar-os-sentidos/
http://seminario4.medicalizacao.org.br/carta-do-iv-seminario-internacional-a-educacao-medicalizada-desver-o-mundo-perturbar-os-sentidos/


De 04 a 08 de novembro aconteceu em Florianópolis a 37ª. Reunião Nacional da 
Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação. A ANPED mantém o 
Grupo de Trabalho GT 20 Psicologia da Educação que contou com a presença da 
presidente passada da ABRAPEE, Dra. Marilda Facci e da presidente eleita, Dra 
Marilene Proença, bem como de membros da ABRAPEE, Sonia Mari Shima Barroco, 
Katia Forli Bautheney, Ana Karina Amorim Checchia, com apresentação de trabalhos.  

Marilene Proença foi convidada pelo GT 20 para participar da Sessão Conversa sobre 
o tema “Debate acerca do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica”, 
discutindo a questão da constituição de escalas de avaliação de habilidades 
socioemocionais. Também foram tematizados: compromisso ético político da 
educação, a questão da medicalização, da educação inclusiva, da avaliação 
psicológica, da disciplina Psicologia da Educação em cursos de Licenciatura, relação 
entre Psicologia e Pedagogia, dentre outros temas.  

 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A primeira secretária da ABRAPEE, Roseli Caldas tem participado ativamente das 
reuniões do Fórum Municipal de Educação da Cidade de São Paulo. Entre as tarefas o 
Fórum contribuiu para a realização do Plano Municipal de Educação para a Cidade de 
São Paulo, assim como tem como função o acompanhamento das ações na educação 
no município.  

Aproveitamos essa notícia para incentivar os psicólogos escolares a participarem em 
suas cidades das instâncias de controle social ligadas à Educação como Conselhos 
Municipais de Educação e Conferências.  

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Acontecerá entre os dias 29/10 a 02/11/2015 o XVII Encontro Nacional da 
Associação Brasileira de Psicologia Social que esse ano terá como tema “Psicologia 
Social e os atuais desafios éticos-políticos no Brasil. Maiores informações em: 

http://www.encontro2015.abrapso.org.br/site/capa 

 

De 27 a 30/10/2015 ocorrerá a 45ª. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Psicologia que terá convidados nacionais e internacionais. O tema desse ano será 
“Congregar faz a diferença”. Maiores informações em: 

http://www.ra.sbponline.org.br/ 

 

 



REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS DA ABRAPEE 

 

As Representações Estaduais de Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Paraná e 
Goiás têm se dedicado à preparação dos eventos regionais que ocorrerão em 2016. 

Até o momento, definido o evento da Representação Paulista da ABRAPEE, 
que ocorrerá na cidade de Santos, com apoio da UNIP, UNISANTOS e UNIFESP, de 07 
a 09 de abril de 2016. Marquem em suas agendas. 

Os representantes estaduais também têm realizado ações junto aos 
psicólogos para congregar e aproximá-los  da ABRAPEE e acompanhado as políticas 
públicas estaduais e municipais referentes à Psicologia e Educação.  

 

COLABORE COM ABRAPEE NOTÍCIAS 

 

 Como dissemos anteriormente estamos iniciando um novo formato de 
ABRAPEE NOTÍCIAS e queremos a sua participação. Uma das seções que gostaríamos 
de ter no nosso próximo número é o FALA PSICÓLOGO ESCOLAR. Esse espaço será 
dedicado a você que está atuando na prática e quer nos contar de forma bem 
simples e rápida onde você trabalha e o que faz, de forma a visibilizarmos para os 
colegas nossas práticas. O texto não precisa ser extenso e nem em formato 
acadêmico. É um relato rápido de sua prática.  

Também serão bem vindos nesse espaço relatos de eventos, ações ou 
acontecimentos ligados à Psicologia Escolar que você queira partilhar e que 
ocorreram no seu estado e/ou cidade.  

 Além desse espaço gostaríamos de poder divulgar vagas de emprego, de 
estágio e também cursos e eventos interessantes para os psicólogos escolares. Nos 
ajude mandando notícias para nós no e-mail: abrapee.abrapee@gmail.com . Escreva 
no título do email: PARA O ABRAPEE NOTÍCIAS. 

 Aguardamos a colaboração de vocês para que este informativo fique cada vez 
mais rico.  
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1ª Secretária: Roseli Fernandes Lins Caldas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
São Paulo 
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Este material é produzido pela Gestão da ABRAPEE e pode ser reproduzido para fins 
de divulgação sem alteração de conteúdo.  

 


