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SER EXCECIONAL

___________________________________________________

NO TRABALHO COM CRIANÇAS E JOVENS

Objetivo:
Aprender estratégias e ferramentas que permitam maximizar a intervenção junto de crianças e jovens e,
simultaneamente, perceber como podemos atingir a excecionalidade na proﬁssão.

Descrição
Ler e aprender sobre o que é preciso para ser excecional é fácil. Por vezes, até pode ser divertido e é
completamentente seguro. Mas não se pode confundir o que é preciso para ser excecional com o levar a
cabo ações concretas e signiﬁcativas. Uma é a ilusão de progresso, enquanto a outra é o progresso em si.
Ninguém sonha tornar-se mediano, mas estará disposto a fazer o que é preciso para se tornar excecional?
Proﬁssionais excecionais acreditam que todas as crianças são importantes procuram o potencial em cada
uma delas, entendem os diferentes estados emocionais (seus e delas), que ocorrem durante o dia e as
suas consequências. Sabem ainda promover estados ótimos para si e para os que os rodeiam. Este curso
está focado nas estratégias que nos tornam excecionais no nosso trabalho com crianças e jovens.

Destinatários
Psicólogos, Assistentes Sociais, Professores, Educadores, Treinadores, Técnicos de Intervenção
Psicossocial ou outros proﬁssionais que trabalham com grupos de crianças, jovens ou adultos.

Neste workshop irá aprender a:
•
•
•
•

Deﬁnir o que precisa de fazer para ser Excecional na sua proﬁssão
Explorar a importância da conexão
Explorar formas inovadoras de trabalhar com crianças e jovens
Criar ambientes promotores de sucesso
INFORMAÇÕES

INSCRIÇÕES

Data: 20 Setembro 2019
Horário: 10h00-13h00; 14h00-17h00
Valor: 35€ (associados com quotas em dia 25€)
Local: Associação Pressley Ridge

21 493 42 68 | academiapr@pressleyridge.pt

FORMADOR
Paulo Gomes, Psicólogo

C O N TA C T E - N O S
21 493 42 68 | academiapr@pressleyridge.pt
www.pressleyridge.pt
Av.a Fernando Lopes Graça 7B,
Casal da Mira | 2650-439 Amadora

Caso não encontre uma formação adequada à sua organização, fale connosco e desenharemos formações à sua medida

