
WORKSHOP "COMUNICAR NO AMOR" 

 
Sabia que as principais crenças que diariamente limitam as nossas vidas e que, 

muitas vezes, nos bloqueiam por gerarem medo e ansiedade, são adquiridas entre os 

0 e os 7 anos de idade?  

Sabia que enquanto adultos tendemos a usar as expressões e o estilo de 

comunicação que aprendemos em pequenos, mesmo que já não estejam em sintonia 

com o que somos hoje? E sabe que está nas suas mãos mudar isso? 

 

Venha aprender novas estratégias e certifique-se de que está a "Comunicar no 

Amor".  

 

Próximas datas:  

1ª sessão: 29 de Novembro das 9h30 às 13h30 

2ª sessão: 6 de Dezembro das 10h00 às 13h00. 

* Embora o workshop seja constituído por duas sessões, é possível inscrever-se em 

apenas uma delas.  

 

Valores inscrição singular: 

1ª sessão: 35€ 

2ª sessão: 35€ 

Workshop completo: 55€ 

 

Valores inscrição de casal: 

1ª sessão: 50€ (25€/pessoa) 

2ª sessão: 50€ (25€/pessoa) 

Workshop completo: 80€ (20€/pessoa) 

 

 

Local: Do It Better (Laranjeiro - Almada) 

 

Orientação: Ana Guilhas (psicóloga clínica) 

 

 

Informações:  

anaguilhaspsicologa@gmail.com 

Tel.: 924 426 102 

http://anaguilhas.weebly.com 

 

 

http://anaguilhas.blogspot.pt/


 

Estrutura do Workshop 

 

1ª Sessão: Assertividade Parental 

 

Nesta sessão vamos focar-nos nas estratégias que tornam a comunicação ao mesmo 

tempo que mais autêntica, também mais harmoniosa e afectiva. Vamos desenvolver e 

treinar uma forma de comunicação firme, positiva e livre de interferências.  

 

Temas:  

- Comunicação assertiva o que é e como funciona; 

- Compreender o que a criança "diz" e sente; 

- Armadilhas da comunicação; 

- Partilhas pais/filhos; 

- Interferências (próprias e de terceiros) na comunicação; 

- Comunicação e contexto. 

 

2ª Sessão: Comunicar para Construir 

 

Esta sessão será dedicada à comunicação como forma de estabelecer uma relação 

que ajuda a crescer saudável e com uma boa auto-estima e auto-confiança.  

 

Temas: 

- Afinal o que é isto de uma boa auto-estima?; 

- Comunicação limitadora vs comunicação securizante; 

- Elogios, um "presente envenenado"?; 

- Uma comunicação que reforça a auto-estima; 

- Trabalhar a empatia; 

- Comunicação que ajuda a crescer e ser feliz. 

  

O workshop é dinâmico. Todos terão liberdade para colocar as suas próprias 

questões e, se assim o entenderem, usar exemplos do seu dia-

a-dia.  

Sou mãe, e todos os dias estou a aprender com essa 

experiência maravilhosa. Se cometo erros? Muitos certamente.  

O que faz a diferença não é errar ou não. É olhar, analisar e, se 

for caso disso, transformar em algo diferente e melhor.  

É estar atento e querer!  

Até breve, Ana Guilhas 

 

 



 

 


