
Educação Parental para formadores de pais de crianças/jovens dos 10 aos 16 anos: Conceitos, avaliação, métodos e processos do Programa 

parental Mais Família Mais Jovem  

Coordenadora: Professora Doutora Maria Filomena Gaspar, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO NO CURSO BREVE DE EDUCAÇÃO PARENTAL MAIS FAMÍLIA, MAIS JOVEM 

Associado da APCN:                SIM_______                   NÃO______ 

Nome:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Morada:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ________ - _________  Localidade:___________________________________________________________________________________________________________________________    

Profissão:_________________________ Local de Trabalho: ___________________________________________________________________________________________________________________  

NIF: _______________________________ CC/BI: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tlm: ______________________________ E-mail: _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Modo de pagamento.  

- Transferência bancária: (NIB: 0035 0239 00020212 530 53; IBAN: PT50 0035 0239 00020212 530 53)  

- Numerário 

- Cheque (emitido à ordem de Associação Pais como Nós) 

Se o pagamento for efetuado por transferência bancária, agradecemos envio de cópia do respetivo comprovativo de pagamento para 

paiscomonos@gmail.com ou para Rua Pinheiro Chagas, nº 18, 1º, 3000-333 Coimbra. 

 Condições: 

- São disponibilizados todos os materiais em suporte pdf 
- O CD que pode servir de apoio na intervenção com pais terá de ser adquirido pelos formandos (opcional) 
- Vagas condicionadas: Formação em pequeno grupo 
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Objetivos: Dar a cada família o suporte que ela precisa e deseja, principalmente às que por diferentes motivos estão a experienciar riscos particulares, é a 

trajectória de intervenção social com mais probabilidades de promover o bem-estar de cada criança, jovem e  família. A Educação Parental é uma das concretizações 

desta resposta. 

A Educação Parental parte das capacidades dos pais, ou seus substitutos, e das características das famílias, catalizando as suas competências e energias. Os 

lugares da comunidade onde a família se move naturalmente (como as escolas, os centros de saúde,…) são os locais preferenciais para aumentar a implicação dos pais  e 

integrá-los em dispositivos de suporte e educação parental, preservando a sua responsabilidade educativa e aumentando as suas capacidades parentais, evitando, 

simultaneamente a estigmatização. 

É objetivo deste curso sensibilizar diferentes profissionais que trabalham com famílias (assistentes sociais; educadores sociais; professores; coordenadores de 

equipas de profissionais; entre outros) para a especificidade das intervenções denominadas Educação Parental, desenvolvendo competências ao nível da divulgação, 

implementação e avaliação, nomeadamente com o Programa “+Família+Jovem” destinado a grupos de pais de crianças/jovens entre os 10 e os 16 anos, para 

desenvolver nos contextos da comunidade em que os pais se movem. Este programa organiza-se em torno de situações problemáticas que desafiam as estratégias 

educativas parentais: “estudar”; “ajudar nas tarefas em casa” “saídas à noite” “conflitos com a madrasta/padrasto” “conflitos entre  irmãos” “melhorar o aproveitamento 

escolar” “amigos que são uma má influência?” “aumentar a obediência aos pais” “falar educadamente com os pais”. 

 

As sessões desenvolvem-se em torno das seguintes temáticas: “atenção positiva”, “elogios”, “recompensas concretas”, “ignorar”, “regras claras e limites”,  

“consequências para o mau comportamento” “escuta ativa e mensagens eu” e da resolução dos seguintes problemas: “estudar”; “ajudar nas tarefas em casa”  “saídas à 

noite” “conflitos com a madrasta/padrasto” “conflitos entre irmãos” “melhorar o aproveitamento escolar” “amigos que são uma má influência?” “aumentar a obediência 

aos pais” “falar educadamente com os pais”. 

 

 

 

CURSO BREVE DE EDUCAÇÃO PARENTAL  

MAIS FAMÍLIA, MAIS JOVEM 



Programa:  

Sessão 1 (13 Março) 

- O Programa “+Família+Jovem” 

Sessão 2 (20 de Março) 

- Implementação e avaliação do Programa “+Família+Jovem” com grupos de pais 

Sessão 3 (supervisão: a agendar) 

 

HORÁRIO: 10h – 13h; 14h-17h (18h) 

 

ENTIDADE PROMOTORA: Associação de Solidariedade Social Pais Como Nós 

 

DESTINATÁRIOS: Psicólogos, professores/ educadores de infância, educadores sociais, médicos, enfermeiros e outros profissionais de intervenção 

socioeducativa com famílias. 

 

METODOLOGIA : 

- Exposições teórico-práticas 

- Dramatizações de estratégias de Educação Parental 

- Visionamento de vídeos seguido de reflexão 

 

FORMADORAS  

Andreia Azevedo e Tatiana C. Homem (Doutoradas em Psicologia Clínica pela FPCEUC; Psicólogas Clínicas no Psikontacto/Coimbra; Líderes de Grupos de Pais e 

Supervisoras certificadas no programa Incredible Years; Fundadoras da Associação Pais como Nós) 

 



LOCALIZAÇÃO: A designar  

 

VALOR DA INSCRIÇÃO: 200€ (já inclui IVA) até 1 de Março 

                                               250€ (já inclui IVA) depois de 1 de Março 

 

 

 

Enviar a ficha preenchida e o talão comprovativo de pagamento para: Rua Pinheiro Chagas, nº 18, 1º, 3000-333 Coimbra ou fazer o envio por email para 

paiscomonos@gmail.com 

No caso de desistência até 15 dias antes do início da formação o valor da inscrição será devolvido na totalidade, não será devolvido no caso de a desistência 

ocorrer depois de 15 dias antes da formação.  

Para qualquer esclarecimento contactar para o seguinte e-mail: paiscomonos@gmail.com 
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