
A Edição deste ano das Jornadas da Infância desafi a 

não só a comunidade Institucional C.A.S.A., como 

diversos profi ssionais da região a refl etirem sobre  

a relação Escola-Família-Escola, enquanto pilar da 

fi rme sustentação da Cidadania e da conscienciali-

zação da importância da Família e da Comunidade. 

Os desafi os que se colocam às Escolas são os desa-

fi os que se colocam às Famílias; o que se deseja de 

um progenitor é o que se deseja de um educador; a 

Escola é, também, uma Família!

A realização da 15ª edição das Jornadas da Infância 

do C.A.S.A. pretende ser um momento privilegiado 

de refl exão e de partilha sobre a intencionalidade 

dos processos educativos que já não se confi nam 

ao espaço escolar; sobre as bases onde assentam 

as ações dos agentes educativos dentro da Escola e 

da Família e sobretudo sobre o desenho de novos 

paradigmas refl exivos e interventivos na realidade 

educativa regional.

 Pela relevância da temática e por se considerar 

uma mais-valia ao nível da formação dos profes-

sores e educadores, as XV Jornadas da Infância do 

C.A.S.A. são acreditadas para os efeitos previstos no 

Estatuto da Carreira Docente. 

A edição deste ano das Jornadas contará com a pre-

sença do Dr. Nuno Pavão Nunes, do Dr. Pedro Stret-

ch, da Dra. Inês Afonso Marques, do Dr. Nuno Mar-

tins e, como orador internacional, do Dr. Paulo Fochi.

Com a presente edição das Jornadas pretende-se 

continuar a trilhar um caminho de cultura educativa, 

tanto na Escola como na Família, sendo o foco um 

só: a Criança.
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19h30 - Conferência pelo Dr. Nuno Pavão Nunes
‒ Determinação e Compromisso

28 DE ABRIL DE 2022

16h00 - Conferência pelo Dr. Nuno Martins 
‒ Educar sem gritos nem castigos: missão (im) possível?

29 DE ABRIL DE 2022

09h00 - Conferência pelo Dr. Pedro Strecht 
- Parte I ‒ Pais sem Pressa 
-  Parte II ‒ A importância do bem-estar emocional e social 
da Criança
14h00 - Conferência pela Dra. Inês Afonso Marques 
‒ Crianças e Jovens Felizes

09h00 - Conferências pelo Dr. Paulo Fochi 
- Mini histórias como um conceito de narrativa pedagógica 
14h00 - Visão Pedagógica ‒ Mini histórias: um convite à participação 
das Famílias

30 DE ABRIL DE 2022



Pedro Strecht é especialista em Psiqui-
atria da Infância e Adolescência (Pedo-
psiquiatria) desde 1995 e autor de mais 
de trinta livros. Exerceu diversas funções 
ao longo da sua vida profi ssional. Atual-

mente, trabalha em consulta privada, na 
ART - Associação de Respostas Terapêuticas - e num 
Lar de Infância e Juventude Especializado, GPS. Não usa 
relógio e ainda não se adaptou a telemóveis das novas 
gerações. A melhor defi nição de tempo que ouviu até 
à presente data foi-lhe transmitida por uma criança de 
sete anos: «o tempo é uma bola redonda que ainda não 
parou de andar».

Inês Afonso Marques é psicóloga clíni-
ca e psicoterapeuta infantojuvenil, 
especializada em psicoterapia cogni-
tivo-comportamental com crianças e 
adolescentes e em neuropsicologia 

pediátrica. Atualmente, é coordenadora 
da eq- uipa infantojuvenil da Ofi cina de Psicologia. É 
oradora em diversos encontros, palestras e congressos 
nas áreas da educação, da saúde e da psicologia. É au-
tora de dois livros.

Nuno Pavão Nunes é Psicólogo Clínico e Or-
ganizacional, Coach e Consultor (com espe-
cializações Clínica e Organizacional pela OPP) 
com formação académica e profi ssional nos 
EUA (University of Massachussetts e Aaron T. 

Beck Institute for Cognitive Studies) e experiên-
cia com mais de 500 adultos e jovens e mais de 40 orga-
nizações públicas e privadas nos EUA (2000 a 2010) e em 
Portugal (desde 2010). Exerce como Psicólogo e Coach na 
Clínica Domingos Barros, desde 2011, e na UPmind Academy 
(Diretor Executivo) desde Fevereiro de 2016.

Paulo Fochi é professor do curso de Pedago-
gia e coordenador do curso de Especialização 
em Educação Infantil da Unisinos. Graduou-se 
em Pedagogia em 2007. Em 2013 concluiu 
o mestrado em Educação na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, em 

2019, o doutoramento em Educação na Universidade de São 
Paulo (USP) na Universidade de Barcelona, em 2017.  O ed-
ucador fundou a empresa Paulo Fochi Estudos Pedagógicos.
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Nuno Martins é pai de duas crianças e, em 2016, decidiu mudar de vida. Deixou para trás um percurso profi s-
sional entre o Direito e o Jornalismo e, no ano seguinte, lançou o projeto “Educar pela Positiva”. Desde então, 
apoia famílias e educadores na sua missão, partilhando em palestras, cursos e workshops as poderosas “fer-
ramentas” e estratégias da Disciplina Positiva, da Inteligência Emocional e do Kid Coaching.

Em 2019, lançou o seu primeiro livro.
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2008

“Saúde, Nutrição 
e Desporto”

“A Voz da Criança – 
Perspetivas sobre 

pedagogias de 
participação”

“As cem linguagens 
da criança – Através 

da integração das 
expressões”

2011

“Aprender é investigar 
– Uma abordagem das 
ciências na Educação 

de Infância”

“Da Integração à 
inclusão nas IPSS”

“A Matemática na 
Infância”

“Práticas Educati-
vas – O Desafi o”

“Lugar à voz da 
criança – Perspe-
tivas da pedago-
gia participativa”

“Estou na creche… e 
agora? Os espaços exte-
riores como cenários de 

aprendizagens ativas”

“Pais confi antes = 
Filhos Felizes! Pa-

rentalidade positiva 
e mindfulness em 

educação”

“Pequenos génios, 
grandes considerações 
– Pensamento crítico 

em educação”

“Crescer: olhos que 
veem, braços que 

confortam – Alertas na 
primeira infância”

“Por uma Infância 
Plena! Técnicas comple-

mentares à educação 
de infância: o papel 
do diagnóstico e da 

terapêutica”
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“Um Outro 
Olhar Sobre a 

Infância”


