
Curso
Trabalhar em colaboração 
com as Famílias: 
COMO aumentar a eficácia 
da intervenção?
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Associação de Proteção à Rapariga e à Família
Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, 10

8005-137 FARO
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INSCRIÇÕES:
Data limite de inscrição: 04-10-2021

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

FICHA DE INSCRIÇÃO: 
https://forms.gle/iMjv3WNTReZhFVpn7

Desconto de 5% para grupos de 2 ou 
mais pessoas.
Desconto de 10% para inscrições até ao 
dia 01-10-2021 (não acumula com 
desconto de grupo).

DESTINATÁRIOS:
Profissionais de CAFAP - Centros de 
Apoio Familiar e Aconselhamento 
Parental, CPCJ - Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, 
Intervenção Precoce na Infância (IPI) e 
outros profissionais que desenvolvam 
atividades com crianças e famílias ou 
interesse por esta área.

No âmbito dos inúmeros serviços que prestam 
apoio a crianças e jovens, torna-se 
imprescindível o desenvolvimento de 
parcerias e de relações de colaboração entre 
os profissionais e as famílias. Contudo, o 
estabelecimento destas parcerias pode 
constituir-se como um grande desafio para os 
profissionais, sobretudo no que respeita à 
forma como o serviço é prestado.

As evidências mostram que uma intervenção 
centrada na família potencia as relações de 
colaboração e o impacto do apoio que é 
prestado às famílias, contribuindo para o seu 
fortalecimento e para a sua qualidade de vida.

A abordagem centrada na família é definida 
como um conjunto de valores, competências, 
comportamentos e conhecimentos que 
reconhece a centralidade das famílias nas 
vidas das crianças e jovens. É baseada no 
respeito pela singularidade de cada pessoa e 
família e implica o estabelecimento de um 
compromisso de parceria com a família e 
comunidade para apoiar as crianças e os 
jovens. Coloca a vida da família - os seus 
pontos fortes, necessidades e escolhas - no 
centro do planeamento, desenvolvimento, 
implementação e avaliação do serviço 
prestado, contribuindo assim para a mudança 
que a família quer alcançar.

Esta formação destina-se a qualquer 
profissional que deseja melhorar a sua 
eficácia no trabalho com famílias, 
aprofundando os seus conhecimentos acerca 
das práticas centradas na família.

FORMADORAS:

CARLA LANÇA
- Licenciada em Psicologia pela 
Universidade de Coimbra,
- Reconhecida pela OPP, desde 
2016, como especialista em 
Psicologia da Educação com 
especialidade avançada em 
Intervenção Precoce e 
Necessidades Educativas 
Especiais,
- Psicóloga, profissional de IP e 
formadora na ANIP.

LEONOR CARVALHO 
- Licenciada em Psicologia pela 
Universidade de Coimbra
- Mestre em Intervenção Precoce 
pela Universidade do Minho. 
- Reconhecida pela OPP, desde 
2016, como especialista em 
Psicologia da Educação e em 
Psicologia do Trabalho, Social e 
das Organizações, com 
especialidade avançada em 
Intervenção Precoce e 
Necessidades Educativas 
Especiais. 
- Psicóloga e Diretora de Serviços 
da ANIP.

https://forms.gle/iMjv3WNTReZhFVpn7


OBJETIVO GERAL:

Pretende-se capacitar os formandos de 
conhecimentos na área da abordagem centrada 
na família, assim como promover a reflexão dos 
profissionais que exercem funções no âmbito do 
apoio às famílias sobre as suas práticas, de modo 
a garantir uma intervenção de qualidade e eficaz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Promover a reflexão sobre as práticas e a 
partilha entre os diferentes participantes

• Compreender como se processa a 
aprendizagem das crianças como forma de 
enquadrar as práticas que se revelam mais 
eficazes na promoção do seu desenvolvimento

• Conhecer o que caracteriza as práticas 
centradas na família no âmbito do trabalho 
com famílias

• Refletir acerca do papel dos profissionais no 
estabelecimento de uma relação de apoio às 
crianças e famílias

• Identificar as práticas características da 
prestação de ajuda eficaz, práticas que 
constroem relações e que apoiam a escolha e a 
participação da família

• Compreender como o profissional pode 
trabalhar de forma colaborativa com a família.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

• Como se processa a aprendizagem e o 
desenvolvimento da criança.

• Definição e princípios da prática centrada 
na família.

• O papel do profissional que trabalha com as 
famílias.

• Como estabelecer a relação com a família: 
práticas de ajuda eficaz e de consultoria 
colaborativa.



Data: 9 de outubro de 2021 (sábado)
Horário:  9h30 às 12h30 | 14h às 17h 
Duração: 6 horas
Local: Associação de Proteção à Rapariga e à Família

Rua Monsenhor Henrique Ferreira da Silva, 10
8005-137 FARO

Coffee-break e almoço (gratuitos) oferta da Associação de Proteção à 
Rapariga e à Família.

Área de Formação: 761 - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
Modalidade de Formação:  Outra formação profissional
Forma de Organização: Presencial

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 acreditada pela APCC como ação de formação de curta duração 
para docentes dos grupos de recrutamento, 100 (educadores de infância), 
110 (professores do primeiro 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.

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, 
discussão e reflexão conjunta de 
casos.

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, 
bem como os exercícios práticos 
realizados em grupo e/ou 
individualmente durante a 
formação. EM COLABORAÇÃO COM:



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!

Informação IMPORTANTE:

É obrigatório o uso de máscara.

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

