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Os Pais na Escola
Data

Tema

28 Setembro

Separação na Creche/Jardim-de-Infância: Porque choram os pais?

26 Outubro

Apresentação do Projecto Amizade: o altruísmo e a resolução de
conflitos. Neste espaço as crianças do 3º ano são confrontadas com situações de
conflito entre pares e são convidadas a encontrar uma solução. Depois de
resolvida a problemática o grupo apresenta a história à turma. Vamos espreitar
como correu?

23 Novembro

As férias grandes, a aprendizagem e o esquecimento. Será que as férias
grandes afectam as aprendizagens? E afectam os vários conteúdos do
mesmo modo? Será que o Português é esquecido da mesma forma que a
Matemática?

25 Janeiro

O meu filho porta-se mal! Os pais são olhados de soslaio, sentem-se
culpados. Onde estarão a errar? Será mesmo que estão a errar? Claro que
sim. Como todos os pais erram. Felizmente não estão sempre certos.
Vamos procurar pistas e soluções para o mau comportamento. Que
também pode ser bom.
Isto de ser pai em tempos de pandemia…Nesta conferência será adicional
e finalmente revelada a receita infalível para se ser feliz. Descubra como
conjugar uma parentalidade constantemente assídua, o incandescente
sucesso no trabalho, a ponderação responsável face à pandemia, a
manutenção inabalável do corpinho Danone e muito mais sem estourar de
vez.
Apresentação dos resultados referentes ao Projecto Pontes. A transição

22 Fevereiro

08 Março

entre o Pré-escolar e o 1º Ciclo é muito importante. Com este trabalho
pretendemos fazer a ponte entre as duas valências e cuidar de cada criança de
modo particular.

Abril

Mês da Orientação Vocacional. No 9º ano chega o momento de olhar para o
trajecto de cada um, de pesar as experiências pessoais, os testemunhos
recolhidos, de ponderar os resultados dos testes de interesse e aptidões
realizados ao longo do ano e procurar decidir qual o caminho mais adequado a
seguir.
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10 Maio

Apresentação do Projecto: “Ginásio da Atenção”. Este Projecto pretende
dar atenção à vertente cognitiva lançando desafios cujo grau de dificuldade varia
em função da idade. Estas provocações podem ser resolvidas em grupo ou
individualmente e podem, por exemplo, apelar à memória, atenção, percepção,
raciocínio lógico ou gestão de emoções. Nesta sessão damos feedback do trabalho
realizado ao longo do ano lectivo.

07 Junho

Apresentação do Projecto: “A Cognição e os Afectos”. Este trabalho é
desenvolvido individualmente com as crianças das salas dos 4 anos. O objectivo é
confrontar a criança com a descentração cognitiva e afectiva, que nesta altura dão
os primeiros passos. Vamos pôr as mãos nas emoções e nos pensamentos dos
outros e perceber que o devemos fazer com muito cuidado! Vamos aprender a
pensar o outro e a não deixá-lo sempre para trás. Neste dia apresentamos os
resultados aos pais.

As conferências realizar-se-ão às 17:30h e terão a duração aproximada de 1 hora.

