
Educação Positiva | Ciclo de Workshops 
Ser + Incrível 

Workshop 1 + 2   [ Presencial ] 
28 de maio de 2022 

Workshop 3 + 4   [ Online ] 
9 de julho de 2022 

Sala de Formação da ANIP 
Praceta Padre José Anchieta, Lote 5, R/ch, Fração C 
3000-319 COIMBRA 

COIMBRA 



INSCRIÇÕES:  
Data limite de inscrição: 21-05-2022 
Cada workshop só se realizará com um número 
mínimo de inscrições. 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO:  
https://forms.gle/KPyABdUPcr9Xg377A 
 
PREÇOS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desconto de 5% para grupos de 2 ou mais pessoas. 
 

Desconto de 10% para inscrições até dia  
13-05-2022 (não acumulável com o desconto de 
grupo). 
 
DESTINATÁRIOS: 
Profissionais de educação, Pais, Cuidadores, 
Estudantes e todos os interessados na relação 
adulto-criança. 
 
PRÉ-REQUISITOS: 
É necessário conhecimentos de informática na 
ótica do utilizador, nomeadamente, experiência de 
navegação e pesquisa na internet, utilização de 
plataformas de videoconferência - Zoom, acesso a 
um computador funcional com placa de som, 
webcam e auscultadores com microfone e ligação 
à internet. 

Com o objetivo de nos 
tornarmos cada dia mais 
incríveis nas nossas práticas 
e no nosso dia a dia, este 
ciclo de workshops pretende 
dar a conhecer e explorar 
ferramentas e estratégias 
positivas que apoiem a 
resolução/diminuição de 
problemas de 
comportamento das 
crianças.  
 
Inspirado no Programa Anos 
Incríveis este ciclo pretende 
lançar o desafio de 
encontrarmos dentro de nós 
as ferramentas adequadas 
para encarar os obstáculos 
de cada dia de forma mais 
positiva, motivada e feliz. 

DINAMIZADORAS: 
 
Isabel Geraldo 
Mestre em Educação de Infância 
pela Escola Superior de Educação 
de Coimbra.  
É Educadora de Infância na 
Creche e Jardim de Infância da 
ANIP e formadora acreditada do 
Curso de Formação do programa 
Anos Incríveis Para Profissionais de 
Educação: “Effective Classroom 
Management Group Leader 
Trainning”. 
  
Mónica Miranda 
Licenciada em Educação de 
Infância pela Universidade de 
Aveiro. É formadora acreditada do 
Curso de Formação do Programa 
Anos Incríveis para Profissionais 
de Educação: “Effective Classroom 
Management Group Leader 
Trainning”. 

  Associados ANIP Não Associados 

1 WORKSHOP 25,00 € 40,00 € 

2 WORKSHOPS 45,00 € 60,00 € 

3 WORKSHOPS 65,00 € 80,00 € 

4 WORKSHOPS 77,50 € 92,50 € 

https://forms.gle/KPyABdUPcr9Xg377A


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Aumentar as capacidades de comunicação 

positiva do profissional; 
• Conhecer estratégias de promoção de 

relações positivas e de confiança com as 
famílias; 

• Saber identificar e interpretar 
comportamentos desadequados das crianças 
e aprender estratégias adequadas de apoio à 
sua melhoria; 

• Potenciar a capacidade de resolver 
problemas/conflitos e de encontrar estratégias 
de autocontrolo emocional das crianças; 

• Promover as competências emocionais, 
sociais e académicas das crianças; 

• Aumentar as relações e interações positivas 
entre pares; 

• Diminuir atitudes e comportamentos negativos 
e aumentar competências empáticas. 

WORKSHOP 1: 
AS RELAÇÕES COMO ALICERCE DE UMA EDUCAÇÃO 
POSITIVA 

1. As interações e a sua qualidade: adulto - criança; 
2. Desenvolver uma atitude positiva no dia a dia; 
3. Dinâmicas / estratégias a desenvolver em sala. 

 

WORKSHOP 2: 
O PODER DO ELOGIO: BEM USAR… E BEM RECEBER 

1. Elogiar: para quê? O quê? Como? 
2. Elogio entre pares; 
3. Auto Elogio e a sua importância. 

 

WORKSHOP 3: 
EFICÁCIA DE UMA BOA COMUNICAÇÃO COM CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS 

1. O que é Bem comunicar? 
2. Estratégias para garantir uma boa comunicação 

com as crianças; 
3. Partilha de sucessos com os pais / cuidadores - 

como fazer? 
4. O elogio e encorajamento aos pais / cuidadores. 
 
 

WORKSHOP 4: 
GARANTIR HARMONIA NO GRUPO: REGRAS E INCENTIVOS / 
RECOMPENSAS 

1. A importância das Regras; 
2. Utilização de Privilégios; 
3. A motivação das crianças através de incentivos; 
4. Como usar e o que usar como recompensa. 
 



METODOLOGIAS DOS WORKSHOPS: 
 
O Ciclo de Workshops é constituído 
por 4 Workshops participativos e 
dinâmicos (com a realização de 
exercícios práticos em grupo e/ou 
individualmente), com a duração 
total de 16 horas.  
 
Pode, no entanto, optar por 
frequentar os que mais lhe 
interessam. 

Datas e Horários:  
 
Workshop 1  » 28-05-2022 » 9h-13h [ Presencial ] 
Workshop 2  » 28-05-2022 » 14h-18h [ Presencial ] 
 
Workshop 3  » 09-09-2022  » 9h-13h [ Online ] 
Workshop 4  » 09-09-2022  » 14h-18h  [ Online ] 
 
Duração: 16 horas (4 Workshops)  |  4 horas (cada Workshop) 
 
Forma de Organização: B-Learning (Presencial + Plataforma Zoom) 
 
Certificado de participação: 
Presença obrigatória em pelo menos 80% do total da duração de 
cada Workshop. 
 
Acreditação para docentes: 
Workshops acreditados 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, 110, 910, 920 e 930, nos 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.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 
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