
4, 5, 11 e 12 de dezembro de 2020
9 de janeiro de 2021 (follow-up)

Curso
Birras –desvendar o mistério
Temperamento e Comportamento 
infantil dos 0-6 anos



INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 27-11-2020.

PREÇO: 
Associado ANIP - 100 €
Não Associado - 115 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/HYUaHQdmoun2QFhb9

Desconto de 5% para grupos de 2 ou mais 
pessoas.
Inscrições até dia 21-11-2020 usufruem de um 
desconto de 15% (não acumulável com o 
desconto de grupo)

DESTINATÁRIOS:
Famílias, profissionais que desenvolvam 
atividades com crianças dos 0 aos 6 anos 
(educadores de infância, professores do 1.º 
ciclo, psicólogos/as, técnicos/as de serviço 
social, enfermeiros/as, médicos/as, terapeutas, 
auxiliares de ação educativa, etc.). 
Outros/as interessados/as na temática. 

PRÉ-REQUISITOS:
É necessário terem conhecimentos de 
informática na ótica do utilizador, 
nomeadamente, experiência de navegação e 
pesquisa na internet, utilização de plataformas 
de videoconferência como Teams ou Zoom, 
acesso a um computador com ligação à 
internet e browser (como o Chrome, Internet 
Explorer, Firefox, entre outros), som, webcam e 
microfone para a realização de chats e 
videoconferências.

As preocupações com o 
comportamento são frequentes 
entre pais e profissionais. Estas 
preocupações resultam muitas 
vezes da perceção de que estão 
perante comportamentos 
excessivos, deficitários e 
inapropriados em determinados 
contextos. Estes comportamentos 
podem limitar o acesso a novas 
experiências e aprendizagens 
importantes para o seu 
desenvolvimento, não permitindo 
um ajustamento adequado aos 
diferentes contextos de vida.

Nesse sentido, é de extrema 
importância que os cuidadores e 
profissionais que trabalham, 
acompanham e apoiam crianças, 
adquiram conhecimentos para 
poderem compreender e ajudar as 
crianças a desenvolverem 
competências pró-sociais, de 
autocontrolo e de autorregulação.

FORMADORAS:

Carla Lança
Psicóloga da ANIP e 
especialista em 
Intervenção Precoce na 
Infância

Viviana Ferreira
Psicóloga da ANIP e 
especialista em 
Intervenção Precoce na 
Infância

https://forms.gle/HYUaHQdmoun2QFhb9


OBJETIVO GERAL:

Dotar os formandos com conhecimentos nas 
áreas do desenvolvimento, temperamento e 
comportamento da crianças dos 0 aos 6 anos, 
promovendo o seu desenvolvimento emocional e 
comportamental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Conhecer o desenvolvimento normativo da 
criança onde se engloba um conjunto de 
comportamentos característicos de cada 
etapa.

• O temperamento: compreender o 
temperamento/as diferenças interindividuais e 
as suas implicações na compreensão do 
comportamento das crianças.

• Compreender os fatores que promovem 
comportamentos positivos na criança e 
fatores que contribuem para a diminuição dos 
comportamentos negativos.

• Conhecer estratégias específicas para lidar 
com os comportamentos da criança dos 0-6 
anos.

SESSÕES E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

• O desenvolvimento normativo do comportamento  
na criança.

• O conceito de temperamento: diferenças 
individuais e estilos comportamentais.

• Estratégias para promover um bom ajuste: A 
influência das características da criança nas 
atitudes dos outros e a influência do contexto no 
comportamento da criança. Reforçar os 
comportamentos pró-sociais na criança e a sua 
regulação.



Datas: 04, 05, 11 e 12 de dezembro de 2020
09 de janeiro de 2021 (follow-up)

Horário:  Sextas-feiras: 14h às 17h30
Sábados: 10h às 13h
Dia 9-01-2021: 10h às 13h | 14h às 17h

Duração: 21 horas
- 19 horas de sessões síncronas (em tempo real)
- 2 horas de sessões assíncronas (realização de tarefas / leitura e apoio 
à distância)

Área de Formação: 761 - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom)

Certificado de Formação e Acreditações:

- Formação Certificada pela DGERT
O certificado é emitido gratuitamente no fim da formação, se o 
formando obtiver aproveitamento e presença obrigatória em pelo 
menos 80% do total da duração da ação. Emissão ao abrigo da 
Portaria 474/2010 de 8 de julho, através do Sistema de Informação e 
Gestão da Oficina Educativa e Formativa (SIGO).

- Formação Acreditada para Docentes
Formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de 
Formação Contínua (CCPFC), no âmbito da parceria estabelecida 
entre a ANIP e a Universidade de Aveiro, pelo que Educadores de 
Infância e Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
A emissão do certificado específico para docentes pela Unidade 
Integrada de Formação Contínua da Universidade de Aveiro 
(UINFOC), implica o pagamento de 10€, diretamente a esta Unidade 
no final da ação e após o contacto do(a) responsável por esta 
Unidade.

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

As metodologias de formação a utilizar 
para a dinamização das sessões serão 
essencialmente expositivas, interrogativas 
e ativas, de modo a promover dinâmicas 
que potenciem a aprendizagem e 
valorizem a partilha de experiência entre 
participantes. As técnicas pedagógicas a 
utilizar serão apresentação audiovisual, 
resolução de exercícios individuais e/ou de 
grupo, visualização e análise de vídeos e 
imagens, discussões e reflexão conjunta 
de casos através de videoconferência, 
chat e outras ferramentas de trabalho 
online. 

A avaliação de desempenho do formando 
será contínua, tendo como base a 
participação ativa dos formandos em 
toda a formação, o espírito crítico, o 
domínio dos assuntos, a pontualidade e a 
assiduidade nas sessões síncronas, bem 
como os exercícios práticos realizados 
em grupo e/ou individualmente durante a 
sessão.

Será ainda, solicitado aos formandos a 
demonstração dos conhecimentos 
adquiridos através da realização de um 
trabalho final.



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

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!

mailto:formacao@anip.net
http://www.facebook.com/ANIP.pt
http://www.anip.pt/
mailto:formacao@anip.net

