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Editorial
Uma revista de Psicologia e Educação
É com grande orgulho que testemunho o lançamento de um novo
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volume desta nossa revista.

da Beira Interior - Portugal

A importância desta publicação não está na publicação em si mas na
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sua função enquanto órgão de transmissão de ideias e conhecimentos
de forma livre e gratuita com potencial de chegar a todos.
Este número é constituído por um conjunto de temáticas
diversificadas com autores do Brasil, México, Cabo-Verde, Portugal, e
Espanha. São abordados conceitos como a conceptualização das
drogas pelos professores do ensino médio, bem como aspetos
preventivos das vulnerabilidades das escolas em relação às drogas; a

influência da psicanálise na educação latino-americana; é discutida a
necessidade de formação em TIC para os professores de Cabo-Verde;
Apresentam-se as necessidades na avaliação neuropsicológica em
transtorno da personalidade borderline com comportamento de
mutilação; Olha-se para os padrões de movimento funcionais entre
géneros e discute-se a importância para os profissionais do desporto;
enquadra-se o amor na poesia de Oswaldo Osório no contexto
histórico-literário cabo-verdiano; É estudada a forma como a
afetividade contribui para a saúde dos casais e, por fim, mas não
menos importante relata-se uma experiência de intervenção e apoio a
família de crianças com necessidade educativas especiais.
Nesta diversidade encontramos um número dinâmico e eclético que

aborda questões prementes do mundo presente com impacto no
futuro discutido por investigadores reconhecidos.
Em nome de toda a equipa da Revista de Psicologia e Educação da
Universidade da Beira Interior, deixo aqui os meus agradecimentos a
todos os autores que participaram neste número.
A revista psicologia e educação online está aberta numa timeline
contínua em que as submissões dos vossos artigos podem ser feitas
para o email oficial da revista (revpsic@ubi.pt), consultando antes as
normas de submissão no site.
Em nome do Conselho Editorial, deixamos os melhores cumprimentos
a contamos com as vossas submissões em qualquer período do ano,
respeitado assim uma política de open call for papers.
Com os melhores cumprimentos,
Paulo Joaquim Rodrigues

