Formador: Mestre Ana Margarida
Cariano

Associação Sindical de Professores
Licenciados
Associação Sindical de Professores

Nótula biográfica:
Serviços disponibilizados aos associados:

Licenciatura em Psicologia,
Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação
-

- Atendimento personalizado ( à distância, chamadas telefónicas grátis e via Skype);

Licenciados

“A violência nas escolas –
da indisciplina ao bullying”

- Informação atualizada online:
www. aspl.pt e através de newletters
- Apoio jurídico;

- Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde.
- Psicóloga nos Serviços de
Psicologia e Orientação do
Agrupamento de Escolas de
Pinhel

- Formadora acreditada pelo
Conselho CientíficoPedagógico da Formação
Contínua.

- Inúmeros protocolos (instituições bancárias; instituições de ensino superior; seguradoras; casas comerciais, área da saúde; lazer…). Consulte atualização: www. aspl.pt

Ficha de sócio:

www. aspl.pt

Duração: 25h (1 crédito)

Contactos:
Delegação da Guarda:
271024138//962138486//962526789

aspl.guarda@gmail.com
Apoio:

Destinatários: Docentes de todos os

grupos de recrutamento

Local: GUARDA

Contactos:
271024138//962138486//962526789

aspl.guarda@gmail.com

Mestre Ana Margarida Cariano
Destinatários: Professores de todos os
ciclos de ensino.
Inscrições: aspl.guarda@gmail.com

- Conhecer o desenvolvimento da criança
nos seus diferentes sistemas/contextos;
- Conhecer os diferentes estilos parentais;

962138486// 962526789//271024138
Local: Guarda
Calendarização:
16 março: 9h30-12h30/14h-18h

- Conhecer e distinguir os fenómenos de
indisciplina, agressividade e bullying;
- Conhecer a importância da Inteligência
Emocional e das estratégias de coping;

23 março: 9h30-12h30/14h-18h
30 março: 9h30-12h30 /14h-18h
5 de abril : 9h-13h (sessão não presencial)

SÓCIOS: 20€
NÃO SÓCIOS: 40€

- Organizar atividades orientadas para a
integração e troca de saberes/vivências;
- Promover atividades integradoras de conhecimentos, nomeadamente, realização de
projetos para prevenção e/ou intervenção;
- Promover momentos de reflexão decorrentes da prática.

Ação de Formação: “A violência nas escolas – da indisciplina ao bullying”

Formadora:

Nome: ____________________________________________________ Telef.: ________________

OBJETIVOS:

Morada: __________________________________________________CP _______-____________

Ação de Formação

Email: ____________________________________________________NIF ___________________

“A violência nas escolas – da indisciplina ao
bullying”

Escola: _______________________________________________Grupo de recrutamento: _______

da

Sócio ASPL n.º _______ 20€ Não sócio: 40€ NOVOS SÒCIOS até 16 de março: 20 €

–

Só serão consideradas as inscrições que sejam formalizadas mediante o preenchimento e o envio desta ficha de inscrição ( aspl.guarda@gmail.com). Os formandos selecionados serão contactados via email . O pagamento deverá ser efetuado, obrigatoriamente, até ao dia 1 de março(IBAN: PT50 0035 0510 00029693730 63) e o comprovativo da transferência enviado para o email: (aspl.guarda@gmail.com).

“A violência nas escolas
indisciplina ao bullying”

