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PROGRAMA
9:30

Receção dos participantes

10:00 - 13:00

Abertura - Jornada Praia Grande

Projeto balleteatro, integrado no Programa de
Parceria para o Impacto, com o apoio do investidor
social Câmara Municipal do Porto
Com Diretora do Balleteatro, Isabel Barros, e Sr.
Vereador da Educação, Dr. Fernando Paulo

Toalha Redonda

Com Prof. Luís Ribeiro (APEI); Prof Doutora Diana
Alves (FPCEUP); Isabel Barros; e Sara Berény (Praia
Grande)

Conversas entre Educação, Arte e
Psicologia

Contributo da Educação: focado na dimensão
da relação entre educador e criança; iniciativa
e dinamismo do educador; a partilha com
outras áreas do saber como a psicologia e a arte
através do Pensamento Sustentado Partilhado; a
intervenção precoce
Contributo da Psicologia: focado nos guiões de
promoção de competências sócio-emocionas em
jardim de infância; extensão da Praia Grande para
os momentos do dia-a-dia
Contributo da Arte: linguagem universal,
facilitadora na relação com o mundo, através da
experiência sensível capaz de abraçar e integrar a
diversidade humana

13:00 - 14:30
Pausa almoço

14:30 - 16:30

Workshop MERGULHOS NO MAR

Workshops focados nos temas abordados na
manhã, de forma a que os participantes possam
experienciar e relacionar teoria e prática, com um
grande objetivo, o bem-estar sócio-emocional dos
profissionais de educação de infância.

Workshop Grupo 1
com Diana Costa e Rui Paulo

Workshop Grupo 2
com Sara Berény e Sara Ralha

16h30

Lanche convívio

17h30

Encerramento

FUNDAMENTAÇÃO DA INICIATIVA:
A Praia Grande é um projeto mediado por artistas e psicólogos que acontece nos jardins de infância
do Município do Porto durante o período letivo, como componente curricular e com a participação
ativa do educador. Ao sabor de uma história de pelicanos e pinguins escrita por João Paulo Seara
Cardoso, pretende-se trabalhar o desenvolvimento sócio-emocional como prevenção para a violência
em contexto escolar. Nesta viagem com marionetas, histórias, canções, danças e conversas, o
educador e o grupo assumem o papel principal. Não obstante deste trabalho regular em sala, a
PRAIA GRANDE também encontra espaço para um trabalho simultâneo com os mais crescidos,
nomeadamente, com a comunidade educativa e encarregados de educação. A Jornada Praia
Grande surge como um precioso suporte quer para um conhecimento mais sólido da importância
das competências emocionais na infância, quer para uma melhoria do bem-estar sócio-emocional
dos profissionais de educação de infância.
Ação de Curta duração, acreditada ao abrigo do Despacho nº 5741/2015, de 29 de maio.
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