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OBJETIVOS:      

Esta proposta inovadora foi idealizada com o objetivo de 

capacitar os pais educadores e profissionais que trabalham com 

as famílias, para que possam refletir sobre uma educação 

completa, multidisciplinar, passando por valores éticos e 

visando as tendências de futuro. Profissionais de várias áreas 

trarão suas experiências para que os pais possam educar seus 

filhos dentro da realidade atual e com um olhar no que está por 

vir.   

O objetivo do curso é formar pais educadores, conscientes da 

tarefa de educar não pelo ato de transmitir o conhecimento ou 

pela obediência e sim em participar ativamente da vida do filho, 

propondo condições para um desenvolvimento pleno, 

respeitando o papel de cada um no contexto familiar e escolar, 

percebendo as necessidades de cada fase e a abordagem mais 

próxima do relacionamento harmonioso e real. 

Pensar na convivência familiar; a responsabilidade dos pais 

como educadores e a formação de educadores dos seus filhos. 

Perceber na relação familiar uma oportunidade única para 

formar verdadeiros cidadãos, uma conscientização na 

responsabilidade de educar filhos melhores para um mundo 

melhor.  

Elaborar uma educação de valores para convivência social, 

escolar e familiar. Perceber que a família deve ser o ponto de  
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referência para conflitos, diferenças, diálogos e transparência. 

Fazer com que os pais educadores percebam que a relação 

familiar é imperfeitamente saudável, repleta de possibilidades 

para um crescimento dinâmico, favorecendo conquistas e trocas 

com base no afeto, respeito, motivação e consciência das 

limitações dos pais e dos filhos.  

 

PÚBLICO-ALVO:  

Pais, futuros pais, cuidadores, educadores, professores de todas 

as áreas, orientadores escolares, psicopedagogos, psicólogos e 

profissionais que trabalham na área de educação ou que 

queiram aprimorar os seus conhecimentos em educação de 

filhos e vida familiar.  

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Aulas presenciais, tendo como principal diferencial a conexão contínua 

entre a teoria e a prática, por meio dos seguintes métodos: 

- Preparação prévia para as aulas; 

- Estudos de Caso; troca de experiências;  

- Aulas expositivas; 

- Discussões e debates em sala de aula; 

-Exemplos de vida prática.  
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FUTURO E TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO 

Visão geral sobre os conceitos de Futuro e de Tendências. Conhecimento das 

ferramentas prospectivas e timelines de futuro. 

 

CRIATIVIDADE – Desenvolvendo a criatividade na família.  

Dentro da relação familiar, inserir a criatividade como uma das habilidades importantes para a 

harmonia, educação e relação social dos membros da família. Uma proposta de Artes, percorrendo a 

cultura, os tipos de expressão artística e a vivência das diferentes formas de arte.  

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 Uma proposta de educação financeira dentro da orientação familiar, desde a organização financeira 

da família, até o controle da mesada dos filhos. Tudo dentro de uma realidade prática e dinâmica.   

 

EDUCAÇÃO SEXUAL  

Numa sociedade onde a precocidade está em alta e a moral está em baixa, a educação sexual se faz 

presente além das aulas na escola, para orientar os pais e educadores sobre este tema e como 

abordá-lo de forma simples e objetiva.  Opção sexual dos filhos. Cuidados com o corpo.  

 

MODELOS EDUCACIONAIS  

Diferentes linhas pedagógicas formam o cenário atual das escolas brasileiras. Qual a melhor?  Este 

módulo apresentará os modelos atuais de educação mostrando os prós e contras para ajudar pais e 

educadores nesta decisão importante para a vida escolar dos seus filhos.  

A escolha da escola: dicas para escolher a escola com mais assertividade levando em conta fatores 

importantes para a tomada de decisão. A fase da alfabetização de forma descomplicada e 

participativa. A lição de casa como apoio e não desgaste familiar.   
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A CIDADANIA COMO FONTE DE VALORES E MORAL PARA A FAMÍLIA/ESCOLA.  

A atual forma da família (reinventando o ser pai e mãe) no contexto contemporâneo de organização 

familiar (família mosaico, família helicóptero, adoção).  

Dentro de uma sociedade consumista, competitiva e egoísta, educar filhos baseado em valores, 

moral e ética passa a ser um desafio. Neste módulo objetivamos a importância dos valores 

familiares, da moral, do respeito sem punição ou ameaça. Somos capazes de educar sem coerção ou 

chantagem.  

Castigo, bater, maus tratos não são caminhos para uma educação de valores. Podemos educar sem 

essas técnicas agressivas e ultrapassadas. Os 4 alicerces de uma relação harmoniosa: Respeito, 

Observação, Diálogo e Exemplo.   

 

PREPARANDO VOCÊ E SEU FILHO PARA O FUTURO 

Técnicas atuais que ajudam a desenvolver habilidades positivas para o desenvolvimento das 

crianças. Como são as crianças de hoje e quais estratégias para orientá-las de maneira saudável e 

plena.  Competências comportamentais para pais e filhos.  Lidando com os sentimentos em família 

(ciúmes, perdas, angústias, ansiedades, entre tantos outros). A busca de filhos/alunos perfeitos, 

será que isso existe? Interferência de terceiros na relação familiar (amigos, namorados, 

professores). 

 

TERCEIRIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  

Quem educa seus filhos?  Escola, os avós, a babá, qual a melhor escolha para pais que precisam 

trabalhar?  A culpa pela terceirização, até que ponto é válida. A relação família e escola como 

cúmplices na educação dos filhos.  O tempo atribuído à família.  As referências que chegam por meio 

dos jogos eletrônicos, televisão, tablet, etc.  

 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO: DA CRIANÇA ATÉ ADOLESCÊNCIA.  

Fases do desenvolvimento emocional, físico e cognitivo da criança/adolescente. O que esperar de 

cada fase e como estimular adequadamente.  
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PSICOMOTRICIDADE 

A importância da psicomotricidade no desenvolvimento geral da criança, sustentando a base da 

aprendizagem. A psicomotricidade vista como uma atividade lúdica familiar. A diferença entre jogo, 

brinquedo e brincadeira.    

 

NEUROCIÊNCIA/FUNÇÕES EXECUTIVAS: 

Conhecendo nossas habilidades para aprender, conviver, controlar impulsos com olhar da 

neurociência focando nossas funções executivas.  

 

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Apresentar aos pais educadores uma visão ampla sobre o processo da inclusão, levando em 

consideração o lado afetivo e as necessidades da criança e da família. Uma abordagem geral das 

deficiências, dificuldades e formas de tratamentos.  

 

ATUALIDADE: Espaço aberto para discussão de um tema emergente no grupo: Bullying, drogas e 

assuntos que o grupo decidir.  

 

PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA 

Introdução à PNL, suas ferramentas, usos e formas de pensamento, pertinentes a relação familiar.  

Rapport: comunicação com excelência. Espelhamento, condução, movimento dos olhos. 

Submodalidades, modulação de submodalidades, técnica: mudança de história pessoal.   

 

MÉTODOS DE ENSINO PARA NATIVOS DIGITAIS 

Entendendo os Nativos Digitais. Motivação e Afetividade em sala de aula. Estratégias de Motivação. 

Métodos de Dramatização. Métodos de Desenvolvimento de Conceitos. Métodos de Aplicação de 

Conceitos. O uso da internet como recurso educacional, instrumento de comunicação, realização de 

projetos, transmissão de conteúdos e auxílio à pesquisa e ao desenvolvimento profissional dos 

professores. Potencialização de resultados em quatro fases. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Desenvolvimento de um projeto, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo dos módulos, que 

atenda às necessidades atuais da relação familiar/educação ou que indique ideias futuras para o 

desenvolvimento deste processo de aprendizagem.  
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