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Notícias IPNP

O Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto tem o prazer de apresentar as principais novidades que
temos para si.
Apresentamos o Serviço de Apoio Familiar na Deficiência no âmbito do Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência, promovido pelas Nações Unidas desde 1998. Não deixe de visitar a página deste serviço!
Relebramos também o lançamento do livro "Educação Emocional para Séniores", de Vítor Fragoso e Martha
Caves, editado pela Psicosoma, que terá lugar no dia 12 de dezembro de 2012, no auditório da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto às 15h00, e na Fnac Norteshoppping às
18h30.
Estão também disponíveis dois novos cursos no nosso Plano de Formação. Aproveite a campanha especial
do quinto aniversário do IPNP e inscreva-se já! Não hesite em nos contactar caso necessite de algum
esclarecimento.
Deixamos também algumas sugestões culturais. Estamos ao seu dispor!

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
3 de dezembro
Serviço de Apoio Familiar na Deficiência do IPNP
Reconhecendo o nascimento de um filho como um dos acontecimentos mais importantes
e marcantes na vida dos indivíduos e da família, urge refletir a vivência da matriz
relacional familiar quando a diferença dá lugar ao acontecimento “normativo” no ciclo de
vida de uma família.
Ler mais

Aconselhamento Parental
Grupos de Aj uda Mútua
Sessões (In)formativ as

Lançamento de livro - 12 de dezembro de 2012
"Educação Emocional para Séniores"
O livro "Educação Emocional para Séniores", da autoria de Vítor Fragoso e Martha
Chaves, e publicado pela Psicoma, constitui uma ferramenta fundamental para seniores,
psicólogos, educadores sociais, gerontólogos, psicoterapeutas, educadores, enfermeiros,
entre muitos outros. O lançamento ocorrerá no auditório da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação na Universidade do Porto, às 15h00, e na Fnac Norteshopping, às
18h30. Não perca este evento!

Ver conv ite

Novos cursos!
DISLEXIA: NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA DAS
PERTURBAÇÕES DA LEITURA E DA ESCRITA (15h)

CURSO DE INSTRUTORES DE MASSAGEM DO BEBÉ
(32h)

2.ª edição!
15, 16, 22 mar'13
Desenvolvimento da
linguagem escrita, teoria e
investigação atual inerente
ao conceito de dislexia de
desenvolvimento e ao seu
diagnóstico, estratégias e
práticas pedagógicas que
facilitem a aquisição e
desenvolvimento da
leitura/escrita.

16, 17, 18, 19 mai'13
Curso certificado pela IAIM
(International Association of
Infant Massage), em língua
portuguesa. A frequência
deste curso confere um
certificado de presença, e a
realização de um exame e
trabalho teórico-prático confere
um diploma certificado pela
IAIM para ser instrutor de
Massagem do Bebé.

Consulte aqui todas as nossas formações para 2012. Garanta já a sua vaga!

5.º Aniversário IPNP
O IPNP comemora, no dia 12 de janeiro de 2013, o seu quinto aniversário. Agradecemos reconhecidamente
o seu acompanhamento e apoio, e reiteramos o nosso profundo compromisso com a qualidade e a
excelência profissional.
Para assinalar o nosso quinto aniversário,
oferecemos 20% de desconto a todas as
inscrições efetuadas no período
entre 12 e 18 de janeiro de 2013.
Oferecemos ainda um exemplar do
livro "Educação Emocional Para Séniores",
da autoria de Vítor Fragoso e Martha Chaves,
à primeira inscrição recebida
no dia 12 de janeiro de 2013.
Não perca esta oportunidade
e visite o nosso plano formativo de 2013!

www.ipnp.pt
Sugestões culturais
BOM DIA BENJAMIM
Teatro Carlos Alb erto | 13-15 de dezemb ro de 2012
"Espetáculo de teatro, música ao vivo e desenhos animados dirigido
a crianças entre os 3 e os 9 anos de idade, com a participação de
vários escritores, compositores e músicos, e o humorado imaginário
da ilustradora Cristina Sampaio."

O LAGO DOS CISNES
C. Cultural Vila Flor | 27 de dezemb ro de 2012
"O Lago dos Cisnes é considerado o mais espectacular dos
bailados clássicos, repleto de romantismo e beleza, é epítome dos
bailados clássicos; a coreografia exige dos bailarinos destreza e
aptidão técnica na representação das personagens da história. A sua
popularidade é por outro lado motivada pela música inspirada de
Tchaikovsky, mas também a coreografia inventiva e expressiva de
Petipa que, relacionando o corpo humano com os movimentos de
um cisne, revela a sua genialidade, o seu potencial coreográfico e
criatividade artística."

O IPNP deseja-lhe uma excelente semana!

INSTITUTO DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA DO PORTO
Rua Alexandre Herculano, 371, 2.º Esq. - 4000-055 Porto
Telefone/Fax: 222 019 839 | Telemóvel: 916 101 907
Url: www.ipnp.pt | E-mail: geral@ipnp.pt

