
   

 

 

Objetivos da Associação Pais como Nós 

A Associação De Solidariedade Social Pais como Nós oferece os serviços de 

SUPERVISÃO DE LÍDERES DE GRUPOS DE PAIS nos programas ANOS INCRÍVEIS para pais 

e MAIS FAMÍLIA-MAIS CRIANÇA E MAIS FAMÍLIA-MAIS JOVEM a todos os técnicos que 

pretendam apoio e orientação na sua prática profissional enquanto líderes de grupos 

de pais. De facto, a investigação tem mostrado que a formação inicial para líderes de 

grupo é necessária, mas não é suficiente e que a supervisão contínua contribui para 

uma maior qualidade do desempenho dos líderes de grupos de pais e para potenciar o 

processo de implementação com fidelidade destes programas, bem como a eficácia 

dos resultados a longo-prazo.  

Os principais objetivos de um processo de supervisão são assim, a discussão dos 

processos implicados no grupo de pais, feedback sobre o desempenho, exploração de 

novas estratégias e treino de competências psicoterapêuticas. 

Paralelamente, no caso específico do Programa para Pais Anos Incríveis, visa contribuir 

para uma melhor preparação dos líderes para um futuro processo de certificação (toda 

a informação sobre este processo pode ser consultada aqui: 

www.incredibleyears.com). 

FORMATO 

As sessões de supervisão poderão ser em grupos de dois ou em pequeno grupo (até 4 

supervisandos), e acontecer com uma periodicidade quinzenal, mensal ou, em 

circunstâncias particulares, pontual. 

Todos os supervisionados receberão um certificado que atesta o número de horas de 

supervisão clínica, que poderão usar para efeitos de progressão académica ou 

profissional. 

Serviço de Supervisão de Líderes de Grupos de Pais 

e Suporte à implementação de Grupos de Pais 

Associação Pais como Nós 



 

INVESTIMENTO 

- Por sessão:  

. 150 euros por par terapêutico (75 euros por pessoa) 

. 200 euros por dois pares (50 euros por pessoa). 

- Pack de 3 sessões: preparação da primeira sessão com o grupo + supervisão de duas 

sessões  

. 350 euros por par terapêutico (175 euros por pessoa) 

. 600 euros por dois pares (150 euros por pessoa) 

Salvo casos pontuais, as sessões de supervisão serão realizadas em Coimbra. 

        

Contactos 

paiscomonos@gmail.com 

919044195, 962826822 
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