AÇÃO DE FORMAÇÃO
Instrumentos de Avaliação Diagnóstica na Intervenção Social
Através da realização desta ação de formação pretende-se sensibilizar os formandos para a importância de realizar uma
correta avaliação diagnóstica na intervenção social bem como dar a conhecer e treinar a utilização de alguns instrumentos
de AD tais como o Genograma, o Eco-Mapa e o Mapa de Rede.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- Avaliação diagnóstica: breve enquadramento (noções, conceitos, paradigmas)
- A intervenção social: da abordagem sistémica à intervenção em rede
- Alguns instrumentos de avaliação diagnóstica: Genograma, Eco-Mapa, Mapa de Rede
- Casos práticos.

OBJETIVO GERAL // OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pretende-se promover e aprofundar conhecimentos bem como desenvolver competências no âmbito da avaliação
diagnóstica bem como na utilização de algumas ferramentas:
•

Conhecer algumas abordagens e modelos de avaliação diagnóstica;

•

Aprofundar a abordagem sistémica e de intervenção em rede;

•

Conhecer alguns instrumentos, nomeadamente o Genograma, Eco-Mapa e o Mapa de Rede

•

Treinar a sua utilização através de casos práticos

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Abordagem expositiva e interativa com recurso a meios audiovisuais. Irão privilegiar-se as metodologias ativas e
participativas.
Avaliação: participação, trabalhos em grupo

DIAS 10 e 11 de Maio de 2018
HORÁRIO 9h30 – 13h00/ 14h – 17.30h
DURAÇÃO 14 horas
LOCAL Olhão
INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 35€ // Não associados/as: 55€
PRÉ-REQUISITOS PÚBLICO-ALVO Profissionais da área social e saúde
ÁREA DE FORMAÇÃO 762 (Trabalho Social e Orientação)
MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua, de atualização
FORMA DE ORGANIZAÇÂO Formação presencial
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Associados da EAPN Portugal | Número de ordem de receção da inscrição | Número de inscrições
por instituição | Distrito de exercício de atividade
CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração da ação e aproveitamento
no final da formação
FORMADORA Sofia Martelo – Licenciatura em Serviço Social. Formação em Terapia Familiar/Intervenção Sistémica. PósGraduação em Serviço Social e Saúde Mental. Desde 1996, Assistente Social no Centro de Respostas Integradas do Alentejo
Central (ARSA/DICAD). Experiência na área da infância e juventude e cuidados de saúde primários. Formadora em diversas
áreas, tais como: prevenção e tratamento das dependências, intervenção familiar e em rede, gestão de conflitos, reinserção
social e comunitária, etc.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição em anexo // A Ficha de Inscrição pode ser fotocopiada
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária, numerário ou cheque
(à ordem de EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, Associação).

As inscrições são limitadas a 20 participantes e devem ser realizadas até ao próximo dia 3 de maio para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Faro
Rua D.Jerónimo Osório nº5,2º Dto. 8000-307 Faro
Tel: 289 802 660 | E-mail: n.faro@eapn.pt

