Curso (30 horas)

EDUCAÇÃO PARENTAL | 3.ª Edição
Encontram-se abertas as inscrições para o curso "Educação Parental", a
decorrer durante o mês de Setembro de 2011, ministrado pela Professora
Doutora Milice Ribeiro dos Santos e pela Dra. Rita Sá.
Data e horário:
09 de Setembro,
10 de Setembro,
16 de Setembro,
17 de Setembro,
23 de Setembro,
24 de Setembro,

19h00-22h00;
10h00-13h00 e 14h00-18h00;
19h00-22h00;
10h00-13h00 e 14h00-18h00;
19h00-22h00;
10h00-13h00 e 14h00-18h00.

Destinatários:
Estudantes e licenciados em qualquer uma das seguintes áreas: Psicologia,
Medicina, Educação, Enfermagem, Serviço Social, Terapia Ocupacional,
Educação Social, Animação Socio-C ultural, entre outras.
A Fam ília continua a afirm ar-se
com o um conte x to de te rm inante
para o de se nvolvim e nto das
crianças e jove ns. A Pare ntalidade
assum e , nos nossos dias, um a
im portância nunca ante s atribuida e
os dire itos das crianças são
e x altados.
A Educação Pare ntal, juntam e nte
com outras m e didas políticas,
re ve la-se um a fe rram e nta
significativa para a prom oção das
com pe tê ncias pare ntais.
Este curso pre te nde assim contribuir
para a im ple m e ntação de novas
acçõe s ne sta áre a de actuação.

Inscrições:
Poderá efectuar a sua pré-inscrição on-line (www.ipnp.pt), ou enviar-nos as
seguintes informações:
» Nome completo;
» Morada;
» Profissão;
» Local de Trabalho;
» E-mail;
» Telefone/Telemóvel;
» Nome e NIF para emissão de recibo;
» Forma de Pagamento (numerário, cheque ou transferência bancária.
NIB: 0018 0003 1745 1857 02023).

NOTA: A inscrição só é considerada válida após o pagamento. No caso de
optar por transferência bancária, é obrigatório o envio do
comprovativo de pagamento (via fax ou e-mail).

Para mais informações, faça o download do programa do curso.

Faça a sua inscrição [+]

