Workshop “Coaching Parental: Uma Nova Abordagem no Trabalho com
Famílias”

1.

DESIGNAÇÃO DA FORMAÇÃO

Curso: Workshop “Coaching parental: Uma Nova Abordagem no Trabalho com Famílias”

2. ÁREA DE EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO
090 – Desenvolvimento Pessoal

3.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO

Contínua

4.

ENQUADRAMENTO

Esta será uma oportunidade para os profissionais que no seu dia-a-dia intervêm com pais e famílias
descobrirem novos olhares e novas estratégias. Queremos que este workshop lhes permita recuperar
a motivação e a energia para o seu trabalho!

5.

DESTINATÁRIOS

Psicólogos, técnicos de serviço social, mediadores, professores, educadores de infância, médicos,
enfermeiros e outros profissionais que no seu dia-a-dia intervêm com famílias

6.

OBJECTIVOS

No final do workshop, cada participante deverá:
1. Conhecer os princípios do coaching parental
2. Ser capaz de identificar formas de promover a autoconfiança das famílias no âmbito do seu
trabalho com o enquadramento do coaching parental.
3. Ser capaz de identificar os seus valores.
4. Ser capaz de reconhecer a importância dos valores dos pais no trabalho com as famílias.

7.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Introdução ao coaching parental
2. Coaching parental e a autoconfiança das famílias
3. O coaching parental e os valores das famílias
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8.

CARGA HORÁRIA

6 Horas
das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30

9.

FORMADOR

Sandra Belo - Psicóloga e coach, especialista em coaching parental; co-autora do primeiro livro de
coaching parental português – “Family Coaching: 36 desafios para pais extraordinários”, baseado na
experiência de trabalho com pais e mães.

Ângela Coelho - Psicóloga e coach, especialista em coaching parental; co-autora do primeiro livro de
coaching parental português – “Family Coaching: 36 desafios para pais extraordinários”, baseado na
experiência de trabalho com pais e mães.

Nota: Apenas uma das formadoras estará presente em sala

10. METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
10.1. Metodologias de Formação
Trata-se de uma ação com uma metodologia teórico-prática para que as descobertas se realizem
entre a exposição do formador e a experiência dos exercícios propostos. Além do conhecimento
teórico-prático do conceito de coaching e de algumas técnicas a ele subjacente, pretende-se que
os formandos definam novas estratégias de interação com os alunos.
10.2. Metodologias de Avaliação
▪

Não haverá avaliação sumativa;

11. SUPORTES PEDAGÓGICOS
Equipamentos/ Recursos didáticos
Brochura de apoio e datashow, flipchart

Material de Apoio Pedagógico
Post its, fichas de reflexão individual;

12. REQUISITOS LOGÍSTICOS
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Não se aplica

13. FORMA DA ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial

14. CERTIFICAÇÃO
Certificado de Frequência de Formação
A ASAS é uma Entidade Formadora Certificada pela DGERT – Direção – Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho Certificado nº 1350/2014.

15. CRONOGRAMA
2 de outubro

16. LOCAL DE REALIZAÇÃO
Santo Tirso

17. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA/ MAIS INFORMAÇÕES
35 Euros
Nota: As inscrições podem ser realizadas até 24 de setembro através de um dos contactos
abaixo indicados.
Tendo em conta o disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados
(EU)2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD), solicitamos que apresente o seu
consentimento no tratamento dos seus dados no âmbito da formação a frequentar através da
declaração anexa devidamente preenchida ou dando o seu consentimento expresso via email.
Observações: As inscrições serão selecionadas por ordem de chegada.
Política de Devoluções: A ASAS reserva-se o direito de não devolver os montantes pagos pelos formandos em ações de
formação não financiada, sempre que o formando deseje desistir da frequência do curso e sempre que o motivo da desistência
não seja derivado de qualquer um dos seguintes motivos: Alterações significativas ao cronograma, local da formação ou
equipa de formadores inicialmente divulgada; Outros fatores externos à ASAS que impeçam a realização do curso.
Mais informações:
Contacto: Sandra Freitas
Correio eletrónico: geral.cafap.cf@asassts.com
Telefone: 252 413 496
Sede da ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso
R. Prof. Sampaio de Carvalho, Nº25, 4780-533 Santo Tirso
Telefone: 252 830 830 | Fax: 252 830 839 | Site: www.asassts.com | Facebook: /asas.associacao.solidariedade.acao.social

