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A pandemia COVID-19 nos obriga a reorganizar modos de vida e conviver com a 
apreensão e as dores ligadas às consequências diretas e indiretas da doença ou 
do isolamento social. Preocupados com as dificuldades psicológicas que surgem 
neste momento, o Departamento de Educação da Associação Paulistana através 
da equipe de Psicologia está oferecendo, de modo gratuito, o atendimento pelo 
“Apoio Psicológico Online”. 

O projeto propõe um atendimento pontual, uma única ou, eventualmente, até 
três sessões, com o objetivo de auxiliar na travessia das dificuldades psicológicas 
deste período, diferenciando-se assim de um tratamento psicoterapêutico. 
Caso seja notada a necessidade da continuidade do processo, o interessado será 
encaminhado para atendimento particular de acordo com a demanda. 

A equipe de colaboradores do atendimento online é composta por psicólogos 
formados, portanto, o atendimento é sigiloso e seguirá as diretrizes éticas do CFP 
(Conselho Federal de Psicologia). Todos os dados colhidos no formulário serão 
apenas utilizados para controle interno do projeto e em hipótese nenhuma serão 
divulgados para qualquer outro fim. 

Inicialmente  o  projeto  terá como foco  principal o atendimento  de Pais e Alunos 
matriculados nas escolas e colégios da Associação Paulistana.
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ACOLHIDO?
COMO SE INSCREVER PARA SER

AGENDA

GERAL

EQUIPE DE PSICÓLOGOS

DJONNY BECKER
COTIA

ELISANGELA PESSOA
PEDREIRA

LAURA CARON
VILA YARA

SAMARA NINAHUAMAN
GRANJA VIANA

SANDRA LARROCA
CIDADE ADEMAR

SIDELI BIAZZI
COORDENADORA

Em seguida se inscreva clicando no nome abaixo correspondente ao psicólogo 
que disponibilizou o horário escolhido.

Acesse abaixo clicando na Agenda Geral com todos os horários disponibilizados 
pela Equipe de Psicologia e escolha o melhor horário para você. 

https://calendar.google.com/calendar/embed?height=600&wkst=1&bgcolor=%23ffffff&ctz=America%2FSao_Paulo&src=cHNpY29sb2dpYWVzY29sYXIuYXBAZ21haWwuY29t&src=OGN2cGg2dnBqMzQwYjNub3I0MW1wZnZoOHNAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ&src=ZnBnNjMxNjVibTIwbDdta3BvaDhnYXRzOW9AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ&src=MWh1dmtvbnFlY3Vwa3F1ZjZxMXJsamUwdjhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ&src=Nzg3aGdtc3B2dDcxc2g3cnEzZG1raGdib2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ&src=NmthYmthdmMyMWhhaWo4amdqZTd0bzU3Z3NAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ&src=c2Y0NHRlOHBwdXBsNG90NDhkbTQzZHVtcjhAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ&src=cHQuYnJhemlsaWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdXAudi5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t&color=%23039BE5&color=%23E4C441&color=%23D50000&color=%230B8043&color=%23F4511E&color=%238E24AA&color=%23616161&color=%230B8043&title=Agenda%20Psicologia%20Escolar%20AP&showPrint=0&showTabs=1&mode=AGENDA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcXkseAN7MaTvtzMAttTZ3q-ximU7wJj08SJCN-6IzaXbtZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaEkFyyLLjCq1036erGqTiaa8gb81MatWVuNv3dG16siybxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo6h9FUrWj9SBxpaibAuFq1i_dOZ8RsQsI4WNoATzwBep9sA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdZ2OpSEXD9WuNSxU1YtBhmM064RPw9_dxHZ5wC8uVN95-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVBEXkoosvrN7k9ufiGD4DruFNDRc5-Tqw7YFC5HpOZ30QsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHOfSiX-IHOuoXNsGmN0-AWaZSJ8LUpxL8eG8Bh4o8_aQ7KQ/viewform
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