Curso de Formação Certificada │ 25 horas │UFCD
9186 “Modelos
Modelos familiares e formas de
parentalidade”
Certificação de Acordo com o art.º 130 e seguintes do Código do Trabalho - Lei n.º7/2009

Destinatários│ Auxiliares de Ação Educativa
Ajudantes de Ocupação e de Ação Direta
Animadores Socioculturais, Amas e todos
os profissionais interessados na valorização
de competências em dinâmicas familiares
Formadora │Juliana Melo (Psicóloga)
Calendarização │17 de Maio a 21 de
Junho de 2016

Conteúdos
•Evolução e perspetivas da dinâmica familiar
•Diversidade de modelos familiares

Horário │Das 17hs30 às 20hs00

•Formas de parentalidade: biológica, adoção,
apadrinhamento civil, acolhimento familiar e tutela

Local │Av.ª Dr.º Lourenço Peixinho, Ed.º 15

•Colaboração com a família

Sala B, 3800 Aveiro

◦Estilos educativos parentais

Inscrição │ 30,00€

◦Adaptação
Adaptação a diferentes contextos familiares
◦Estratégias
Estratégias de gestão e prevenção de conflitos
con
• Conciliação da Vida Familiar e da Vida Profissional

Todas as informações, programa detalhado e inscrições em http://www.cspveracruz.pt ou 234 380 428

Detalhe da UFCD 9186 - Modelos familiares e formas de parentalidade
Modelos familiares e formas de parentalidade
Carga Horária: 25 horas, das 17hs30 às 20 hs
Cronograma:17, 19, 24 e 31 de Maio; 2, 7, 9, 14, 16 e 21 de Junho de 2016.
Tipologia de Ação: Formação Certificada pela DGERT e enquadrável no art.º 130 e seguintes do Código do Trabalho - Lei

n.º7/2009, de acordo com a obrigatoriedade das 35 hs anuais de formação.

Inscrição │ 30,00€

Enquadramento:
Ação que visa capacitar profissionais que desenvolvam a sua actividade profissional na área
educativa, vítimas de violência doméstica, intervenção familiar e parental, atividade de ama
certificada e todas as profissionais que, direta ou indirectamente, estejam relacionados com a família
e a parental idade.

Destinatários:
Ação direccionada a profissionais com qualificações mínimas de nível II (4.ª Classe) e máximas de
nível IV (12.ª ano), que queiram cumprir as 35 horas anuais obrigatórias de formação certificada:
Auxiliares de Ação Educativa, Ajudantes de Ocupação e de Ação Direta, Animadores Socioculturais,
Amas e todos os profissionais interessados na valorização de competências em dinâmicas familiares

Todas as informações, programa detalhado e inscrições em http://www.cspveracruz.pt ou 234 380 428

Objetivos:
• Identificar os modelos familiares e as diferentes formas de parentalidade.
• Colaborar com a família na defesa do superior interesse da criança e da família.
• Conciliar a vida familiar com a atividade de ama.

Conteúdos:
• Evolução e perspetivas da dinâmica familiar
• Diversidade de modelos familiares
• Formas de parentalidade: biológica, adoção, apadrinhamento civil, acolhimento familiar e
tutela
• Colaboração com a família
o Estilos educativos parentais
o Adaptação a diferentes contextos familiares
o Estratégias de gestão e prevenção de conflitos
o Conciliação da vida familiar e vida profissional

Todas as informações, programa detalhado e inscrições em http://www.cspveracruz.pt ou 234 380 428

