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Proposta de Plataforma de Ações da Chapa para a Diretoria da 

ABRAPEE – Biênio 2020-2022 

 

O grupo de trabalho que compõe a chapa que concorre às eleições da Diretoria da 

ABRAPEE para o biênio 20020-2022 tem como objetivo dar continuidade ao trabalho de 

divulgação da Psicologia Escolar e Educacional em âmbito nacional e de fortalecimento 

desta área de atuação e de formação profissional da Psicologia. Para tanto, propõe 

desenvolver as seguintes ações: 

 

1) empreender ações para a regulamentação da Lei n. 13.935, de 11 de dezembro de 

2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de Psicologia e de Serviço Social 

nas redes públicas de educação básica; 

2) realizar o XV Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional; 

3) manter a publicação em fluxo contínuo da Revista Psicologia Escolar e 

Educacional; de caráter nacional, cujo conceito foi elevado de A2 para A1; 

4) manter os veículos de comunicação virtual com os sócios e psicólogos escolares 

brasileiros por meio de site específico, facebook e outras mídias que se fizerem 

necessárias; 

5) fortalecer e ampliar a constituição de grupos de psicólogos escolares e 

educacionais em vários estados brasileiros; 

6) incentivar a criação de curso de especialização na área de Psicologia Escolar e 

Educacional; 

7) ampliar a filiação de psicólogos em todo o território nacional bem como a 

constituição de Representações em estados brasileiros; 

8) ampliar vínculos acadêmicos e científicos com as universidades brasileiras e com 

órgãos representativos da Psicologia bem como com o Fórum Nacional de 

Entidades da Psicologia Brasileira - FENPB; 

9) manter vínculo internacional com a ISPA, International School Psychology 

Association, com a ULAPSI – União Latinoamericana de Psicologia e demais 

associações na área de Psicologia Escolar e Educacional e afins;  

10) ampliar a divulgação das “Referências Técnicas para a atuação de psicólogas (os) 

na Educação Básica”; 

11) contribuir com discussões e proposição de ações acerca da formação do psicólogo, 

na área escolar e educacional; 

12) dar continuidade na participação do Fórum sobre Medicalização da Educação e 

da Sociedade, de Fóruns Municipais, Estaduais e Nacionais na área da Educação 

e da Psicologia; 

13) participar de grupos de trabalho e atividades referentes às questões da Ética em 

Pesquisa em Psicologia; 



 

 

14) participar de atividades e ações no campo da formação de psicólogos para atuar 

na dimensão educacional e escolar e nas políticas públicas de educação, saúde e 

assistência; 

15) atuar junto aos poderes legislativo e executivo para lutar pela inserção de 

psicólogos em políticas públicas de educação, saúde e assistência social; 

16) cuidar da história e memória da ABRAPEE por meio da organização e 

conservação do acervo da Associação; 

17) disponibilizar para futuros pesquisadores materiais de importância para pesquisa 

em história da Psicologia Escolar e Educacional por meio das produções da 

ABRAPEE (Revistas, Anais dos Congressos e Boletins Informativos) e links de 

outros materiais de importância para a história da área como teses e dissertações; 

18) fortalecer os movimentos da sociedade que lutam para combater qualquer tipo de 

preconceito e discriminação contra os seres humanos devido às especificidades de 

características físicas, psíquicas e sociais. 

19) fortalecer os movimentos da sociedade que lutam para combater qualquer tipo de 

preconceito e discriminação que envolvam as diferenças de gênero e/ou étnicas. 

20) participar de ações que lutam pelo acesso e permanência dos alunos na escola, 

com a defesa da apropriação dos conhecimentos científicos elaborados 

historicamente. 

 

Maringá, 13 de junho de 2020. 

 


