
Webinar  

“Pais e Filhos: A Linguagem do Amor” 

 

Independentemente da questão que é colocada pelos pais (lidar com as 

birras, reforçar a auto-estima, desenvolver maiores níveis de harmonia familiar, 

ultrapassar o (in)sucesso escolar, etc.), na grande maioria das vezes, existe uma 

necessidade de melhorar a forma como os vários elementos da família se 

comunicam. Na realidade, a comunicação espelha a forma como nos 

relacionamos, pensamos e nos conectamos uns com os outros.  É, portanto, aí 

que reside o segredo para resolver, ou transformar, muitas das dificuldades que 

surgem no seio familiar. 

 

Que mensagens passamos aos nossos filhos quando falamos com eles? 

Como é que o nosso discurso contribui para afectar negativa ou positivamente 

a forma como a criança aprende a olhar para si mesma? Como ajudá-la a 

desenvolver a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões suas? O que é que 

a nossa forma de relação diz de nós enquanto pais e das nossas próprias 

experiências do passado? Afinal, o que é que queremos (e podemos) fazer 

diferente? 

Apresentar limites aos seus filhos/as não é a mesma coisa que ensiná-los 

a limitar o seu mundo. Neste webinar, vai descobrir porque é que a primeira é 

fundamental e a segunda é terrível para a vida da criança!   

 

 

Participe na webconferência “Pais e Filhos: A linguagem do Amor” 

e desenvolva estratégias fundamentais para aumentar os níveis de bem 

estar e harmonia familiar. 

Sinta-se cada vez mais fortalecido neste papel que é certamente o mais 

importante da sua vida! 

 

DETALHES: 

Esta conferência é realizada 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). 

 

INSCRIÇÃO: 

Para realizar a sua inscrição, deverá enviar um email 

para anaguilhaspsicologa@gmail.com. 

A inscrição só é validada após confirmação do pagamento realizado por 

transferência bancária (com envio do respectivo comprovativo).  

  

VALORES: 

A inscrição tem o valor de 35.00€ * 

- A inscrição só é validada após confirmação do pagamento realizado por 

transferência bancária (com envio do respectivo comprovativo). 

 * 30€ para inscrições através da Up To Lisbon Kids (requer código 

promocional). 

 

POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO: 

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

para anaguilhaspsicologa@gmail.com até 5 dias antes da data da sessão. 

Após essa data não há direito a reembolso. 

 

FACILITADORA:  

Ana Guilhas (Psicologia Clínica) 

 

INFORMAÇÕES:  

anaguilhaspsicologa@gmail.com 

Tel.: 924 426 102 

http://anaguilhas.weebly.com 

http://anaguilhas.blogspot.pt/

