2ª SESSÃO de CAPACITAÇÃO
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO CICLO DE VIDA
Intervenção Familiar e Desenvolvimento de
Capacidades e Competências Parentais

22 e 23 de setembro de 2022
Auditório da Sede
da ARS do Algarve

9h -17h

Dias 22 e 23 de Setembro de 2022. Duração: 14h

Objectivos da sessão:
1.Promover o conhecimento sobre trabalho com famílias no desenvolvimento de
capacidades e competências parentais;
2. Aprofundar conceitos e metodologias de intervenção com as famílias
3.Promover competências pro ssionais que facilitem a intervenção com famílias em
situações de risco social

Conteúdos programáticos

Dia 22 de Setembro de 2022
Pressupostos da Parentalidade







Estádios do Ciclo Vital da Família
Tempo – Espaço Familiar
Parentalidade e comportamento parental
Que necessidades da criança devem os pais satisfazer?
Parentalidade assente em 3 eixos...
Papéis desempenhados pelos pais na relação com os lhos

Capacidades parentais e competências parentais: como distinguir?





Capacidades Parentais
Competências Parentais
Resiliência
Bons tratos e o continuum entre bons tratos e maus-tratos

Modelos Conceptuais
 Modelo dos Determinantes do Comportamento Parental
 Modelo Ecológico da Co-parentalidade
 Dimensões nucleares intrínsecas à parentalidade

Conteúdos programáticos

Dia 23 de Setembro de 2022
Avaliação de capacidades e competências parentais







Para quê avaliar as capacidades e competências parentais?
Objetivos da avaliação
Avaliação das capacidades e competências parentais: o quê e como?
Áreas da Avaliação
Análise da informação
O que é e não é possível através das avaliações das competências parentais…

Conceptualizar a Intervenção










A tomada de decisão no âmbito da avaliação das capacidades parentais:
Expectativas relativamente aos pais
(des)caminho de mudança
Pontos importantes a considerar…
De nição do plano de intervenção
Parentalidade social
Intervenção com famílias: áreas gerais
Etapas do desenvolvimento de competências parentais
O papel do técnico consiste em…

Educação Parental












Formas de Intervenção com pais
Intervenção em Educação Parental
Treino Parental- (Parent Training)
Intervenção em grupo de Pais
Formação em grupo de pais: objetivos
Organização do Grupo
Metodologias de intervenção
Modelo colaborativo
Formação de pais: avaliação
Di culdades dos programas de formação de pais
Grupo de pais: aspetos a ter em conta para o sucesso
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