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Objectivo  Geral:  
 
 

 

 

Objetivos específicos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fundamentação:  
Porquê implementar um programa de formação parental? 

Dar oportunidade a pais/encarregados de educação de terem um espaço promotor de relações de confiança 

conhecimento da Instituição, dando suporte à reflexão sobre as suas práticas parentais, procurando o 

fortalecimento das mesmas. 

Os benefícios estão essencialmente relacionados com o facto das sessões parentais poderem ser em grupo 

(conforme organização das salas) e permitirem a partilha de estratégias, enfatizarem os pontos fortes, 

promovendo o maior envolvimento no processo educativo. 

Nunca como hoje, as famílias, nomeadamente os pais, terão estado no centro das atenções da sociedade que os 

observa no seu desempenho, tendo em conta a privilegiada e importante tarefa que lhes atribui: a educação dos fi 

lhos e o seu desenvolvimento equilibrado. Enquanto Instituição ao serviço da educação, temos o dever de estar 

atentos às necessidades das crianças e ao desempenho educativo dos pais e colaborar com os mesmos. 

 

 

Calendarização das Ações:  

Temas/assuntos Tipo de Acção Recursos 
Humanos Recursos materiais Data 

Projeto  Educativo e 
Plano de Atividades 

Informativa/ 
formativa 
 

Coordenadora 
Pedagógica e 
 Educadoras 

Auditório e computador com 
projetor e salas de aula 

29/09/2018 

Participar nas Atividades 
da Instituição 

Informativa/ 
formativa 
 

Coordenadora 
Pedagógica e 
 Educadoras 

Foi entregue aos pais a agenda de 
todas as actividades em que se 
sugere a sua participação 

Ver plano de 
actividades 

Promover a reflexão sobre as Competências Parentais 

 
 
 

           
            

 
 
 

• Dar oportunidade de partilhar e reflectir com os outros pais e educadores as suas experiências 

parentais; 

• Incentivar a participação na vida da Escola: Festas e outros eventos; 

• Apresentar o Projeto pedagógico e o Plano de atividades nas salas. 
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Dia do Pijama Solidária Educadoras, 

familiares e crianças 
Panfletos informativos, caixa para 
donativos. 

20 Novembro 2018 

Dar a conhecer os 
regulamentos internos 

Informativa  Escrever uma carta 
informativa/formativa sobre a 
actualização dos Regulamentos 
Internos 

Março de 2019 

Desenvolvimento das 
crianças a nível psico-
social, emocional e 
afectivo 
 

Informativa/ 
formativa 

Educadoras, Ir. Joana 
Ribeiro (Psicóloga) 
familiares e crianças 

computador com projetor e salas de 
aula 
Panfleto de divulgação 
(A aguardar programa) 

Por salas (sede) 
10/01/2019 (Ber. Arco iris) 
15/01/2019 (Amarela) 
17/01/2019 (Verde) 
29/01/2019 (Laranja) 
31/01/2019 (Azul) 
05/02/2019 (Vermelha) 
Por salas (Anexo) 
07/02/2019 (Ber – Amar.) 
12/02/2019 (Verde) 
14/02/2019 (Laranja) 
19/02/2019 (Azul) 
21/02/2019 (Vermelha) 

Dia do Pai Festa e Momento 
formativo com a 
Equipa da 
Intervenção 
Precoce 

Educadores, crianças 
e pais 

 19-03-2019 

Dia da Mãe  Festa e Momento 
formativo com a 
Equipa da 
Intervenção 
Precoce 

Educadores, crianças 
e mães 

 03-05-2019 

Festa de Fim de Ano Música, 
variedades e 
entrega da pasta 
aos finalistas 

Educadores, crianças 
e pais 

A confirmar 15-06-2019 

 
Avaliação dos educandos no final de cada trimestre com a educadora e sempre que necessário. 
 
Aprovado pela Direção: Elvas, 2018/11/27 
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