
6 de fevereiro de 2021

Curso
Desenvolvimento 
Emocional da 
Criança



A inteligência emocional tem um 
impacto positivo cientificamente 
comprovado nos diversos domínios 
da vida humana, permitindo melhorar 
o conhecimento que cada pessoa 
dispõe sobre si e sobre o mundo que 
a rodeia. 

No campo da educação reconhece-
se, indubitavelmente, que o 
desenvolvimento emocional constitui 
um alicerce fundamental para todas 
as aprendizagens e desenvolvimento 
futuro da criança. 

Numa sociedade cada vez mais 
exigente e em rápida transformação, 
torna-se imperativo refletir em torno 
da temática das emoções e do 
importante papel do adulto educador 
enquanto modelo fundamental de 
autorregulação emocional.

INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 31-01-2021.

PREÇO: 
Associado ANIP - 50 €
Não Associado - 65 €

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/EX4po9zAo1QWzCwW8

Desconto de 5% para grupos de 2 ou mais 
pessoas.
Inscrições até dia 24-12-2020 usufruem de 
um desconto de 10% (não acumulável com 
o desconto de grupo)

DESTINATÁRIOS:
Educadores de infância, famílias, 
profissionais de intervenção precoce, 
tais como psicólogos, terapeutas, 
técnicos de serviço social, enfermeiros, 
etc., estudantes e outros interessados 
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.

FORMADORA:

Marília Correia
- Psicóloga e, igualmente, 
licenciada e mestre em Ciências 
da Educação, pela Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de 
Coimbra.
- Doutoranda em Psicologia, na 
Universidade de Salamanca.
- Experiência profissional no 
âmbito da intervenção precoce/ 
desenvolvimento infantil. 
Atualmente no âmbito da 
psicologia clínica e escolar.
- Orientada (e apaixonada) pela 
intervenção sistémica, 
concretamente para o trabalho 
de com famílias, educadores, 
docentes e outros profissionais. 

https://forms.gle/EX4po9zAo1QWzCwW8


OBJETIVO GERAL:

Reconhecer o desenvolvimento emocional infantil 
enquanto alicerce fundamental de todas as 
aprendizagens e comportamento, ao longo do 
ciclo de vida.

SESSÕES E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Sessão I: “Emoções, para que vos quero?”

• Emoções, tipos de emoções e funções
• O contributo da inteligência emocional
• Etapas do desenvolvimento sócio emocional 

infantil

Sessão II: “Educar emoções desde o berço”

• A educação emocional: um direito educativo 
fundamental

• Desenvolvimento emocional infantil: o papel do 
adulto

• Estratégias e atividades promotoras do 
desenvolvimento emocional, na família e na 
escola

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Com esta formação pretende-se, 
essencialmente:

• difundir conhecimento científico sobre o 
desenvolvimento emocional infantil; 

• despoletar a reflexão em torno da necessidade 
de educar precocemente (para) as emoções; 

• dotar o adulto, enquanto educador, de 
estratégias práticas potenciadoras do 
desenvolvimento emocional infantil.



METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E 
AVALIAÇÃO:

As metodologias de formação a utilizar 
para a dinamização das sessões são 
essencialmente: expositivas, interrogativas 
e ativas. As técnicas pedagógicas a utilizar 
são: apresentação audiovisual, resolução 
de exercícios individuais, visionamento de 
vídeos e imagens, debates e reflexões 
através do Chat e videoconferência. 

Pretende-se com estas metodologias 
promover, sempre que possível, a 
discussão de casos práticos, a partilha e 
troca de experiências entre o grupo de 
formandos e o formador para promover a 
resolução de problemas e aplicação de 
estratégias baseadas na informação 
transmitida no curso.

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 e em tarefas assíncronas.

Será, ainda, solicitada aos formandos a 
demonstração dos conhecimentos 
adquiridos através de uma tarefa 
individual.

Datas: 6 de fevereiro de 2021
Horário: 10h às 13h | 14h30 às 17h30
Duração: 6 horas (2 Sessões síncronas)

Área de Formação: 143 – Educadores de Infância
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Online (Plataforma Zoom)

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO:

- 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).

- Acreditação para Docentes
Ação em processo de acreditação para docentes pelo Centro de 
Formação de Professores da APC de Coimbra.



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

