
 

           REGIONAL SOROCABA 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo 

Rua da Penha, 652 sala 05 – Centro – Sorocaba - SP. 

Fone: (15) 3231-8459 e-mail: sorocaba@sieeesp.com.br  

  
AMPLIANDO O OLHAR SOBRE O DESENHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

- A VISÃO DA PSICOPEDAGOGIA E DA ARTETERAPIA - 
 

24 de junho de 2017, das 9h às 18h – C.H. 8 horas.  
LOCAL: Av. Dr. Eugênio Salerno, 60 – fundos - Bairro Santa Teresinha. Em frente à farmácia 
ONOFRE. Ao lado da UNISO Campus Seminário. 
TAXA: As escolas em dia com o Sieeesp são isentas de pagamento. Para demais interessados o 
custo será de R$ 130,00 por inscrição. As inscrições deverão ser feitas com Luiza, até dia 
20/06/2017, pelo e-mail sorocaba@sieeesp.com.br ou através do telefone (15) 3231-8459, das 
13h às 17h, e confirmadas até o dia 21/06/2017. Escolas sócias enviar o CÓDIGO. (VAGAS 
LIMITADAS). 
 
OBS.: Haverá tolerância de, no máximo, 10 minutos para eventuais atrasos. O NÃO 
COMPARECIMENTO gera SUSPENSÃO DE 60 DIAS. Não será efetuada a entrega de 
certificado a quem não permanecer até o final do curso.  
 

LÍDIA LACAVA – Mestre em Educação, Arte e História da Cultura, com Especializações em 
Psicopedagogia, Arteterapia (Instituto Sedes Sapientiae), Arte-Reabilitação (AACD), Psicologia 
Analítica (Unicamp). Autora de artigos em revistas acadêmicas e livros. Professora em cursos de Pós-
graduação em Psicopedagogia e Arteterapia (Unip/SP – Sieeesp/Facon/SP). Atua em consultório 
particular (Itu e São Paulo). Ministra cursos e workshops. 
 
SÍNTESE: Através do estudo do desenho da criança e do adolescente, o professor ou terapeuta 
poderá exercitar seu olhar, elegendo critérios para um maior entendimento do “pensar” e do “sentir” 
de seu aluno ou cliente. 
A proposta para esse encontro consiste em: 
• Estudar os estágios do desenvolvimento do grafismo e do desenho. Fases: garatuja, pré-

esquemática, esquemática e realismo. 
• Perceber, através do desenho, quando a criança apresenta algum comprometimento maior na 

aprendizagem. 
• Possibilidades de intervenção na produção infantil. 
 
MATERIAL: Lápis grafite e de cor, giz pastel oleoso, produção gráfica de até dois alunos, caderno 
para anotações. 
 
PÚBLICO-ALVO: Coordenadores, professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 
psicopedagogos, psicólogos e profissionais interessados no tema. 


