
Programa “Super-Pais” 

 

Este Programa, composto por 3 sessões é realizado à distância, o que permite 

que possa aceder a partir de casa, do seu trabalho, no seu computador ou 

telefone. Os participantes contam ainda com apoio individual (para questões 

ligadas ao(s) temas) através do grupo privado do facebook “Respostas de uma 

Psicóloga” ou por email (durante a semana seguinte à participação no 

Workshop). 

Este primeiro Programa para “Super-Pais” versa sobre os temas das Birras, 

Estratégias de Comunicação e Auto-estima.  

Com este programa, não só passará a olhar para as dimensões da parentalidade 

e para os seus filhos com outros olhos, como adquirirá e desenvolverá 

estratégias importantes e fundamentais para aumentar os níveis de bem  e 

harmonia familiar.  

Chegou a hora de serenar o seu ambiente familiar e de se sentir cada vez mais 

livre e fortalecid@ neste papel que é certamente o mais importante da sua 

vida! 

 

QUARTA-FEIRA, DIA 11 DE MARÇO DAS 19H30 ÀS 20H30 

Desmistificar as Birras: Prevenção; Estratégias; Gestão das emoções. 

 

QUARTA-FEIRA, DIA 18 DE MARÇO DAS 19H30 ÀS 20H30 

Comunicação com a Criança: Comunicação positiva e eficaz; Estratégias-chave; 

Comunicação e relação. 

 

QUARTA-FEIRA, DIA 25 DE MARÇO DAS 19H30 ÀS 20H30 

A Auto-estima do seu Filho: Auto-estima e auto-confiança; Comunicação e auto-estima; 

Pilares de uma auto-estima saudável. 

Pode inscrever-se apenas num, nos dois ou nos 3 workshops! 



CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO: 

Para realizar a sua inscrição, deverá preencher o formulário em 

http://goo.gl/forms/7NkNL5hVjI . Receberá posteriormente um email de 

confirmação, com informações relativamente ao pagamento.  

Caso tenha dificuldades envie email para anaguilhas.psicologa@gmail.com.  

 

VALORES: 

A inscrição num workshop individual tem o valor de 15.60€ * 

Inscrição nos 3 Workshops – 39.90€ * 

(*Inclui acompanhamento via email, durante a semana seguinte à realização do 

workshop, para situações relacionadas com o(s) tema(s)).  

A inscrição só é validada após confirmação do pagamento realizado por 

transferência bancária (com envio do respectivo comprovativo).  

  

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO: 

Em caso de desistência, 100% do valor será devolvido caso informe, via email  

para anaguilhas.psicologa@gmail.com até 5 dias antes da data da primeira 

sessão. Após essa data não há direito a reembolso. 

 

FACILITADORA:  

Ana Guilhas (Psicologia Clínica e Orientação Parental) 

 

 

INFORMAÇÕES:  

anaguilhaspsicologa@gmail.com 

Tel.: 924 426 102 

 http://anaguilhas.weebly.com
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