
Programa 
“Primeiras Jornadas TEIP no 

Agrupamento de Escolas de Prado: diálogos e partilhas”

12 de Junho 2013

14 de Junho 2013

09:30- “Grupo de trabalho Escolas Teip”

14:30- Encontro "Comunidades Ciganas: Diálogos e 
partilhas"

14:00- Abertura do “Stand Famílias”  

16:00- Workshop “Bornout nos professores”

Partilha de experiências com outras escolas teip no sentido 
de progredir, implementar estratégias que vão ao encontro 
dos objetivos de trabalho de uma escola teip, desde a redução 
do insucesso escolar, assiduidade, à erradicação do abandono 
e absentismo escolar.

Dinamizadores: Dra.  
Entidade: EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza 
(desenvolve desde a sua fundação (1991), atividades com e 
sobre as Comunidades Ciganas. Estas têm vindo a adquirir 
uma crescente visibilidade, enquanto um dos grupos sociais 
que mais evidencia a necessidade de uma intervenção 
urgente e específica. É pois compreensível que constituam 
um dos principais focus de atenção de uma organização que 
tem como missão combater a pobreza e a exclusão social). 

Trata-se de um stand para os encarregados de educação e 
pais  dos alunos, que de alguma forma vá ao encontro das 
suas necessidades formativas e profissionais, tentando desta 
forma promover a formação e tentar aumentar os níveis de 
empregabilidade.

Dinamizadora: Dra.  (Psicóloga do 
Agrupamento)
Workshop de sensibilização e informação direcionada aos 
professores para a importância da deteção deste síndrome de 
stress laboral: causas, sinais e terapias.

Maria José Vicente

Liliana Bártolo

18:00- Workshop “Emprego e Formação para os 
Encarregados de Educação Desempregados”

 09:45- Receção convidados (Momento Musical)

10:00- Sessão de abertura: Seminário “Primeiras 
Jornadas Teip no Agrupamento de Escolas de Prado: 
diálogos e partilhas”

11:15- Demonstração de Breakdance

11:30- 

12:30- Sessão de encerramento

Workshop de sensibilização e informação direcionada aos 
encarregados de educação dos alunos deste agrupamento que 
se encontrem em situação de desemprego.
Dinamizador: Dr.  (Adereminho)

Oradora: Dra.  (Coordenadora de Equipa 
Projetos de Inclusão e Promoção de Sucesso Educativo) 

Moderadora: Dra. 

- 1º painel:
- "Projeto PRADO - Continuar a Crescer Para Construir" 
Orador: Dr.  (Diretor do Agrupamento 
de Escolas) 
- "A construção de igualdade de oportunidades educativas: 
políticas, projetos e processos"
Oradora: Doutora  (Perita Externa da 
Universidade do Minho que acompanha o Projeto TEIP)

2º painel: 
- “Parcerias em Educação: Da intenção à ação”
Oradora: Dra.  (Vereadora da Educação e 
Cultura do Município de Vila Verde)
- “Projetos de mãos dadas: Teip e +GIRO"
Oradora: Dra.  (Coordenadora do Projeto 
+GIRO)

Luís Barbosa

Luísa Moreira

Teresa Machado

José António Peixoto

Maria José Casa-Nova

Júlia Fernandes

Susana Gonçalves

15 de Junho 2013

Link para inscrição no seminário: http://bit.ly/jornadas-teip-prado 
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