Curso para Monitores / Coordenadores
de Atividades com Crianças

(8h)

A Ph+
A Ph+ é uma empresa que presta serviços de psicologia, formação e consultoria. É uma entidade
formadora certificada pela DGERT na área de formação 761 – Serviços de apoio a crianças e jovens.
Entre 2002 e 2011, a Ph+ foi a entidade formadora responsável pela formação e pela logística da
formação de Coordenadores e Monitores do Programa Praia-Campo Infância realizado pela Câmara
Municipal de Lisboa em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho. Esta formação envolveu
cerca de 500 formandos por ano.
O Curso
Esta formação destina-se a promover as competências de animação dos monitores e reforçar a
segurança essencial nas atividades com crianças.
O curso constitui ainda uma mais-valia para os participantes, considerando que, a partir do
desenvolvimento de competências para intervir em atividades com crianças e da experiência
proporcionada por essas atividades, se promove também o desenvolvimento pessoal e a qualificação
profissional destes jovens.
Destinatários
- Profissionais, estudantes e outras pessoas com interesse em realizar atividades de animação com
crianças.
Objetivos gerais do Curso
▪ Desenvolver e aperfeiçoar competências necessárias para o desempenho da função de
monitor de atividades com crianças e adolescentes.
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Objetivos específicos do Curso
▪ Compreender o desenvolvimento infantil e juvenil e a sua relação com a animação.
▪ Discutir com sentido crítico o conceito “animação de atividades com crianças e
adolescentes”.
▪ Conhecer os papéis e as funções do monitor de atividades com crianças e adolescentes.
▪ Compreender a importância do trabalho em equipa na gestão deste tipo de atividades.
▪ Desenvolver competências necessárias para planear e implementar projetos de atividades
com crianças.
Programa/ Módulos
1. A Criança e o Adolescente: Noções de desenvolvimento (motor, cognitivo, emocional,
interpessoal). Lidar com situações difíceis.
2. A Animação e a Pedagogia: Competências e atividades de animação.
3. Equipa e Preparação: Papel e funções do monitor. O monitor e as crianças e o contexto. Trabalho
em equipa. Preparação de atividades, distribuição de tarefas e gestão de equipa. Simulações.
Metodologia Pedagógica
Predominantemente ativa, interativa e de colaboração. Pretende-se desenvolver atividades e
dinâmicas que promovam a liberdade de pensar e de criar respostas espontaneamente a respeito dos
conteúdos programáticos.
Duração
8h
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Coordenação da Formação e Formadores
Conceição Nobre, Psicóloga (Ordem dos Psicólogos Portugueses, n.º 7752), Mestre em Ciências da
Educação, Psicoterapeuta, Especialista em Psicologia Educacional. Formadora certificada pelo IEFP e
pelo Centro de Formação Contínua de Professores. Vasta experiência em formação nas áreas da
pedagogia e do comportamento.

Dispomos de uma equipa de formadores certificados pelo IEFP, da área da Psicologia e com
experiência em formação nas áreas de pedagogia e do comportamento.
Certificação
A Ph+ é uma Entidade Formadora certificada pela DGERT nesta área de formação (761 – Serviços de
apoio a crianças e jovens). Os formandos terão acesso a um Certificado de Formação (se frequentarem
mais de 80% da carga horária da formação).
Calendarização
Data e horário a definir.
Preço
50€. Os nossos preços são isentos de IVA porque a Ph+ é uma entidade formadora certificada pela
DGERT.
Local
Ph+, Desenvolvimento de Potencial Humano.
Belém, Lisboa (próximo do CCB).
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