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2 DEDOS DE CONVERSA
A PAR

O DISTANTE SE FAZ PERTO
- SESSÕES A PAR -

Conversar com convidados especiais, com
um percurso pessoal ou profissional ligado
à Educação e ao mundo da Infância e levar o
resultado dessas conversas aos Amigos e
Sócios da A PAR, era um projeto que já
há algum tempo acalentávamos e que agora
se materializou através de uma parceria
com a rádio online Tropelias & Companhia.
Quinzenalmente dinamizamos a rubrica "2
dedos de conversa A PAR".

De forma a dar continuidade aos projetos "A
PAR com as Famílias" (Prémio BPI La Caixa
Infância) e "A PAR Aprendemos em
Conjunto" (Projeto BIP ZIP) reinventámo-nos
e criámos sessões A PAR gravadas divertidas
e alegres. Estas sessões, repletas de rimas,
canções, histórias, apresentam também
novas
estratégias
de
interação
e
comunicação que são partilhadas com as
instituições parceiras semanalmente.
Tem sido um desafio realizar as sessões sem
a presença das crianças e suas famílias, mas
em todas as sessões pensámos naqueles que
nos estariam a ver do outro lado e isso foi a
maior motivação para continuar.

Espreitem o resultado em:
https://radiotropeliasecompanhia.online/
podcasts/programas-162/2-dedos-deconversa-a-par-20-junho-2020-1133"

MASTERCLASS A PAR
Ao longo da fase de confinamento e pós
confinamento foi para a A PAR uma prioridade
manter as atividades formativas que sempre
nos caracterizaram. Estas aconteceram online,
em formato Masterclass, com várias temáticas,
da área da educação e da infância. No
total estiveram presentes nas Masterclass mais
de 200 participantes.
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PROGRAMA DE
PARENTALIDADE
FOCADA NA
SOLUÇÃO
"SER CAPAZ"
Novos tempos, novas estratégias. Mais uma vez a A PAR adaptou-se às
regras de distanciamento social aplicadas às instituições de ensino e
transformou o seu Programa de Parentalidade Focada na Solução - Ser
Capaz - numa formação online acessível a pais e cuidadores.
Financiado pelo Prémio BPI La Caixa Infância, este programa foi
disponibilizado gratuitamente às "nossas" famílias beneficiárias do Projeto
"A PAR com as Famílias" em cinco sessões gravadas. Para além dos vídeos
das sessões também foram lançados desafios e dinamizados momentos de
partilha entre as famílias participantes.
O Programa Ser Capaz visa a capacitação parental para lidar com os
comportamentos mais desafiantes das crianças e foi concebido no Helsinki
Brief Therapy Institute (Finlândia) pelo psiquiatra Ben Furman.
Os temas desenvolvidos foram:
Sessão 1 - A importância do reforço positivo (22 de maio)
Sessão 2 - Como responder a um comportamento desadequado (29 maio)
Sessão 3 - Cooperação entre cuidadores (5 junho)
Sessão 4 - Como apoiar as crianças a ultrapassar problemas (12 junho)
Sessão 5 - Castigar ou não castigar (19 junho)
Nesta edição diferente e especial contámos com a participação de 35
famílias que receberam também gratuitamente os Manuais Sou Capaz.

APOIOS

PARCEIROS

34ª ASSEMBLEIA GERAL A PAR
A 30 de Junho foi considerada realizada a 34ª Assembleia Geral da
Associação Aprender em Parceria – A PAR com a participação virtual de
vinte associados. Devido à situação pandémica vivida no nosso país, a
Associação A PAR solicitou aos seus associados a votação por correio
eletrónico das contas relativas ao ano de 2019 assim como da aprovação
de novos membros a integrar a direção da Associação.
Tendo em consideração que a todos os associados foi enviado o Relatório
de Atividades e Contas A PAR relativo a 2019, o mesmo aprovado por
unanimidade, tendo sido rececionados 20 votos, todos “a favor”.
O Conselho Fiscal emitiu o seu parecer favorável reconhecendo o trajeto
positivo da Associação no sentido de superar o saldo negativo ainda
apresentado.
Foi também aprovada por unanimidade a alteração de alguns membros da
direção A PAR para o triénio de 2020-2023.
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