Seminário | 11 maio 2019 | Casa da Baía SETÚBAL

A HIERARQUIA DA FAMÍLIA
QUASE PERFEITA

Os desafios inerentes à educação de um filho, as mudanças sociais que acontecem a uma
velocidade estonteante e os papéis que cada um assume na sua vida individual, tornam difícil (mas
não impossível) a tarefa de criar uma família quase perfeita.
Sabendo que estilos e práticas parentais têm forte impacto no desenvolvimento da criança,
convidamo-lo a participar neste Seminário - A Hierarquia da família quase perfeita - onde iremos
reflectir sobre alguns dos temas da actualidade que geram maiores angústias e dificuldades às
famílias.
Para além dos palestrantes de diversas especialidades, o programa do encontro inclui ainda dois
momentos de debate para discussão e partilha de algumas vivências e dificuldades sentidas quer
na vida familiar, quer na abordagem clínica.

Destinatários | Educadores, Profissionais de Saúde e Pais
Inscrições | Site do CADIn
Data limite de inscrição/cancelamento da inscrição | 5 de maio
As inscrições serão aceites por ordem de chegada e confirmadas após pagamento, dentro do
número limite de participantes estabelecidos.
Preço | 30€
Data | 11 de maio de 2019
Local | Casa da Baía | Av. Luísa Todi, 468 2900-456 Setúbal
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A HIERARQUIA DA FAMÍLIA
QUASE PERFEITA

PROGRAMA
09.00

Acolhimento

09.00

Apresentação
Pedro Cabral, Neurologista Pediátrico

09.30

Quando os filhos são um desafio?
Ana Teresa Prata, Pedopsiquiatra

Pausa para café
11.00

A importância do brincar
Cátia Sacadura, Psicomotrocista

11.45

Só vou jogar um bocadinho e desligo já?
Júlia Vinhas, Psicóloga Clínica

12.30

Discussão
Pausa para almoço

14.00

Vamos divorciar-nos, e agora?
Filipa Tinoco, Psicóloga

14.45

Eu, tu e a nova família? – Rui Martins
Rui Martins, Psicólogo Clínico

15.30

Famílias perfeitas – os efeitos perversos das expectativas
Ana Gabriela Silva, Psicóloga Clínica

16.15

Discussão

16.30

Encerramento

