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ESCOLA DE pAIS
ECIT

pATERNIDADE E MATERNIDADE CONSCIENTE

Numa época de grande conturbação social e pessoal, os desafios que se põem aos relacionamentos são 
imensos e parecem não conseguir encontrar soluções ou, pelo menos, uma saída do beco em que se 
encontram.
A atitude e a visão dos pais, enquanto pessoas e educadores, são fundamentais para que o modelo de 
relação possa ser transformado de forma a servir o objetivo de uma parentalidade feliz e realizada. Este 
trabalho passa por os ajudar a ganhar um melhor entendimento da relação que existe e de como os 
papéis de pai/mãe – filho/a estão a ser orquestrados.

Os nossos filhos recebem de nós aquilo que de alguma maneira reflete a nossa visão de nós mesmos, ainda que, por 
vezes, seja de uma forma não consciente. 
Os nossos filhos estão à procura de uma referência para se estruturarem e adaptarem ao mundo onde vivem e obser-
vam e escutam de formas muito subtis as dinâmicas do comportamento dos adultos. 
A atitude dos pais perante a vida e a sua relação com elas permite às crianças e jovens perceberem que modelos lhe são 
oferecidos para traçarem comportamentos baseados em valores e crenças que consigo convivem no dia-a-dia.
Para podermos equacionar a nossa relação com os filhos precisamos de rever, em primeira mão, as características da 
nossa atitude e o que ela revela da visão pessoal que temos do mundo e de nós próprios.

Criar a ponte essencial entre 
o pensar e o sentir pode 
atuar como alavanca de esta-
bilidade e autoconfiança que 
desenhará as suas atitudes 
e escolhas na direção do seu 
sucesso e bem-estar.
As emoções facilitam ou difi-
cultam os aspetos cognitivos. 
A capacidade de apreensão e 
integração dos conhecimentos 
fica altamente comprometi-
da se não houver uma boa 
inteligência emocional. O 
desempenho escolar, a moti-
vação, o relacionamento com 
os outros, a autoestima, a 
perceção da vida e do seu 
papel no mundo são aspe-
tos que estão condicionados 
pela forma como a criança 
aprendeu a lidar com as suas 
emoções.

O sucesso escolar depende, 
em boa medida, da capaci-
dade de concentração e de 
atenção que a criança pos-
sui. Uma fraca inteligência 
emocional pode impedir que 
estas qualidades tão essenci-
ais possam estar presentes de 
forma contínua e natural.

é preciso que os pais 
possam...

Transformar pontos de vista e perspetivas.

Abrir a mente para novas possibilidades.

Deixar partir os conceitos que os fecham em peque-
nas/grandes “gaiolas douradas” do “sempre foi assim”.

Assentar a educação em novas premissas e com novos 
propósitos.

Com quem me relaciono, com a criança/jovem ou 
com a projeção sobre eles da minha experiência pessoal 
enquanto criança/jovem?

Como estabeleço a comunicação com os meus filhos?

Como estabeleço a ligação aos meus filhos?

quando o faço o que é que torno uno entre nós?

O papel da Inteligência 
Emocional da Escola de pais 
ECIT

Desenvolver a inteligência Emocional dos pais é funda-
mental para que possam desfazer as suas próprias zonas 
de conflito interiores, as incongruências e as limitações 
que podem interferir na sua relação com os seus filhos.
Por outro lado, ao aprenderem a lidar com as emoções 
e a desfazer as zonas de atrito interiores ficam aptos a 
ajudar os seus filhos a ganharem autonomia emocional.
Desenvolver a inteligência emocional das crianças per-
mite que elas cresçam com respeito por si mesmas e 
pelos outros, expandam a sua criatividade e inteligên-
cia, descobrindo e utilizando os seus melhores recursos 
emocionais. São estes valiosos apoios que facilitarão a 
aquisição de conhecimentos e a integração das experiên-
cias que vão vivendo, num modelo alinhado e feliz.

CRESCER pOR DENTRO

O papel dos Pais é 
fundamental quando 

sabem intervir nos 
anos formativos da 

personalidade dos seus 
filhos, apoiando-os nos 
seus desafios pessoais, 

e tronando-se exem-
plos de equilíbrio e 

segurança.
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através da 
escola de 
coaching ecit 
ajudamos os 
pais a...

Melhorarem as suas própri-
as competências.

Fortalecerem nos seus filhos 
a capacidade de gerir con-
strutivamente os seus afetos 
e estruturar novas atitudes 
e capacidades de resposta 
inteligentes e criativas .

Ajudar os filhos a acreditar-
em em si mesmos, a terem 
esperança no futuro, mesmo 
que falhem no presente, a 
semear com sabedoria e a 
colher com paciência e sobr-
etudo, ensiná-los a pensar e 
a refletir.

Ensinar-lhes práticas e 
ferramentas que utilizam 
em qualquer situação de 
vida, desenvolvendo a sua 
capacidade de lidar com 
os desafios, os conflitos, 
as frustrações, os medos 
e a expandirem a sua auto 
confiança.

pais e filhos 
precisam de...

Desenvolver a consciência 
crítica.

Aprender a decidir o camin-
ho que devem percorrer.

Trabalhar os seus erros.

Construir a tolerância.

Dissolver os seus conflitos.

Dar uma outra oportunidade 
a si mesmos e aos outros 
quando erram.

Estar aberto a sentir o que, 
de facto, os motiva e manter-
em-se focados nisso.

Chorar pode fazer parte do 
processo.

Perceber que as verdades 
são relativas.

Saber que debater pontos de 
vista é enriquecedor porque 
abre possibilidades e isso é 
SEMPRE construtivo de mais 
e melhor, menos que haja 
desacordo de opiniôes.

Aprender que se é grande 
quando aceitamos olhar 
para dentro e olhar de frente 
as limitações, os medos, as 
dúvidas, etc.

Explorar novos caminhos 
com coragem.

Aceitar que a arte de pensar 
começa quando duvidamos
Tomar consciência de que 
temos o direito de sermos 
líderes de nós mesmos

Trata-se de ensinar a viver melhor, a gerir os 
afetos e as relações entre os Pais e os filhos!

Um modelo que funciona e transforma atitudes 
e comportamentos e renova relacionamentos, 
imprimindo um novo colorido à família e ao 

crescimento dos filhos!

“Na Escola de Pais ECIT 
damos vida a um modelo de 
transformação e crescimento 

através da pergunta inteligente 
e dirigida, numa dinâmica leve, 

simples, agradável e alta-
mente eficaz.”




