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INFORMATIVO DE CURSO  

VAGAS REMANESCENTES 

 
NOME DO CURSO: A AFETIVIDADE E A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA  

 Modalidade:                      (  X  ) Híbrido                                                                                              (   ) Presencial 

Gerência: 

 

Gerência de Pesquisa, Formação e Desenvolvimento Profissional dos Eixos Transversais e Oficinas Pedagógicas 

 

Objetivo geral: 

 

Contribuir para o aprofundamento dos conhecimentos e vivências dos impactos das relações afetivas e amorosas na 
saúde dos servidores da SEEDF, principalmente na sala de aula sem nos esquecermos da escola como um todo e 
da comunidade, visando auxiliar na prevenção do adoecimento daqueles sujeitos suscetíveis e envolvidos no 
cotidiano escolar, fato que auxiliará diretamente na aprendizagem e desenvolvimento dos (as) educandos (as) e 
também dos (as) profissionais da educação. 
 

Carga horária: Total: 180 horas 

Horas Presenciais: 66 horas  

Total de Encontros: 22 

Horas indiretas: 54 horas AVA: 60 h oras 

Público-alvo: Preferencialmente os (as) profissionais da Carreira Magistério, Psicólogos (as) e Nutricionistas da Carreira 
Assistência. 

Pré-requisito: Nenhum. 

Critérios de seleção: Sorteio. 

Nº de vagas T1 = 06 VAGAS 
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Apresentação do curso: 

 
A necessidade de ofertar um curso com a temática da afetividade ficou evidente no levantamento das demandas que 
a EAPE promoveu, principalmente junto às escolas, no segundo semestre de 2016. Nesse levantamento não era 
explicitado o tema da afetividade com essa denominação. Ele surgiu de uma forma indireta quando os (as) 
educadores (as) demandavam sobretudo formação continuada para melhorar ou resolver o “clima pesado” na escola, 
a quase sempre difícil relação professor (a) – aluno (a),  o esgarçamento das relações humanas na escola e na 
interação com a comunidade , a forte ausência de significados construtivos para todos os envolvidos direta e 
indiretamente no processo de ensino e aprendizagem e, por fim, o inadiável desafio de quem anseia por mudanças: 
tansformar se transformando. O curso, portanto, decididamente não é terapia mas é terapêutico. Ao trabalharmos 
questões como esses podemos contribuir para a realização da intenção principal desse curso: o bem estar e a 
qualidade de vida nas relações de trabalho. A prática dessa intenção é uma responsabilidade de todos (as) pois não 
é eficaz e sadio depositar nos (as) orientadores (as) educacionais e psicólogos (as) escolares o encaminhamento e 
até mesmo a solução de questões múltiplas que se dão no âmbito relacional nas escolas. A responsabilidade é de 
todos (as). Para tanto, trabalharemos a afetividade através de várias óticas. 
 

Conteúdos:   

 

- Afeto, afetividade e amor: questões conceituais. 
- A afetividade e o amor na ótica da Filosofia: a natureza, a cultura, a ética, a moral, os valores, a lógica, a liberdade, 
o corpo, o erotismo, a morte, o amor e a felicidade. 
- A afetividade e a amorosidade na ótica da Pedagogia: Paulo Freire e Rubem Alves. 
- A afetividade no ótica da Psicologia: Henri Wallon. 
- A afetividade e a amorosidade na ótica da Arte: Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar e Francisco Buarque 
de Holanda. 
- A afetividade, a amorosidade, a saúde e a doença na ótica da Psicologia e Psiquiatria. 
- A promoção da afetividade, amorosidade e saúde na escola. 
 

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia da 
semana 

Turno 

Horário de aula Formador(es) 

Início Término 
Início Término  

T- 1  
 

EAPE. SGAS: 907. Conjunto: A 26/ 3/ 
2019 

26/11/ 
2019 

Terça-feira Matutino 
8 hs e 
30 min 

11 hs e 30 
min 

Armando de Morais Veloso 



 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
  Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação  

 

 

 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação 
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070 

Telefone: 3901-2378 

 

T- 2 
EAPE. SGAS: 907. Conjunto: A 
TURMA COMPLETA 

28/ 3/ 
2019 

28/11/ 
2019 

Quinta-feira Matutino 8 hs e 
30 min 

11 hs e 30 
min 

Armando de Morais veloso 

 

Gerência -  

___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 

___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 

___/___/______ 

Chefia do EAPE 

___/___/_____ 

 


