
Problemas de 
Comportamento ou
Problema em lidar com 
comportamento?

30 de outubro de 2020



INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 25 -10-2020

PREÇO: 
Associado ANIP - 7,50 €
Não Associado: - 15 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/dYqvMYjVKpTjQdMx9

DESTINATÁRIOS:
Profissionais das áreas: Educação, 
Psicologia, Saúde, Intervenção Precoce e 
outras áreas. Famílias e Comunidade em 
geral.

INFORMAÇÕES:
Se pretender mais informações poderá 
contactar-nos para: formacao@anip.net.

Lidar com uma criança que se “porta 
mal” pode originar nos pais ou nos 
cuidadores sentimentos de desânimo, 
culpa ou desgaste.

Conhecer a razão pela qual a criança 
se manifesta de determinada 
maneira e de que forma o contexto 
pode influenciar o comportamento 
da criança, poderá levar a atitudes 
mais ajustadas às necessidades 
desta, substituindo sentimentos de 
frustração e incompetência por 
sentimentos de gratificação e de 
autoeficácia, com consequente 
impacto no desenvolvimento de uma 
relação positiva com a criança.

DINAMIZADORA:

Carla Lança

Psicóloga da ANIP e 
especialista em 
Intervenção Precoce na 
Infância.

https://forms.gle/dYqvMYjVKpTjQdMx9
mailto:formação@anip.net


OBJETIVOS:

• Compreender a razão pela qual a 
criança manifesta determinado 
comportamento: qual o significado do 
seu comportamento.

• Refletir acerca do impacto que o 
comportamento da criança tem no 
adulto e de que forma a resposta 
deste a esse comportamento é eficaz.

• Perceber a importância da disciplina 
como promotora da autorregulação, 
diminuindo os problemas de 
comportamento.

• Estabelecer relações positivas com as 
crianças que promovam o seu 
desenvolvimento emocional e social.

Horário: 14h - 17h30

Duração: 3h30m

Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom)

CERTIFICADO:
Os participantes terão acesso a um certificado de 
participação.

- Formação Acreditada para Docentes. 
Ação acreditada para docentes, pelo Centro de 
Formação de Professores da APCC como ação de 
formação de curta duração, relevando para a 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de 
recrutamento, 100 (educadores de infância), 110 
(professores do primeiro ciclo do ensino básico), 120 
(professores de inglês do 1.º ciclo do ensino básico), 
910 (professores de educação especial 1), 920 
(professores de educação especial 2) e 930 
(professores de educação especial 3), no termos da 
alínea d) do n.º 1 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º22/2014, de 
11 de fevereiro.



Sabia que se se associar à ANIP, paga 10€por ano e usufrui de 
descontos imediatos de 15€ em cada ação que frequentar?
Associe-se e usufrua dos nossos benefícios!

Organização e Secretariado:

Associação Nacional de Intervenção Precoce
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C
3000-319 COIMBRA
Tel: 239 483 288 :: Tlm: 967 132 727
formacao@anip.net
www.facebook.com/ANIP.pt

Coordenadas GPS: 40º21’65.546”N | 8º42’37.047”W

Mais informações sobre as nossas formações e eventos,
visite o nosso site: www.anip.pt
ou contacte-nos: formacao@anip.net
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