
Educação Parental 

 

O Município de Vila Nova de Famalicão em colaboração com todas as escolas da Rede 

Local de Educação e Formação do Concelho, encontra-se a desenvolver o Projeto Concelhio de 

Educação Parental, com o objetivo de apoiar os pais a responder aos desafios com que se 

confrontam e a proporcionar contextos de promoção de uma parentalidade positiva. Este projeto 

conta com o apoio científico da Prof. Doutora Filomena Gaspar, da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. 

Tendo por missão tornar as "ESCOLAS AMIGAS DAS FAMÍLIAS", em todos os 

estabelecimentos de ensino foi criada uma equipa de profissionais (constituída por um comissário 

escolar para a parentalidade e conselheiros de orientação parental), disponível para apoiar os pais 

no exercício dos seus papéis parentais. Estas equipas escolares são coordenadas, trabalhando em 

rede, em estreita parceria com a Equipa Municipal da Parentalidade, que por sua vez faz a ponte 

com a Coordenadora Científica do Projeto. 

Esta equipa escolar desenvolve um conjunto de ações, nomeadamente, aconselhamento 

individual e oferta de participação em programas de educação parental, que foquem formas de 

disciplina não violenta, que promovam relações saudáveis entre pais e filhos e que orientem os 

pais para comportamentos de controlo disciplinar, construtivos e positivos, adequados ao 

desenvolvimento da criança e jovem e respeitadores dos seus interesses e opiniões. 

Será o Diretor de Turma/Professor Titular a ativar o contato com a equipa de profissionais 

de orientação da Parentalidade, ou então, através do contacto direto desta equipa de 

profissionais de apoio parental que serão disponibilizados no site da escola. 

 

Atendimento Individual: 

Prof. José Carlos Cunha : Segunda feira – 15.15 às 16.00 

Prof. Helena Pereira :  Sexta feira – 10.05 às 10.50 

Prof. Alice Bonifácio: Quarta feira – 10.05 às 10.50 

Ed. Ercília Martins: Segunda feira – 15.00 às 15.45 

Contacto: 

Email: parentalidaderibeirao@gmail.com 

Telefone da Escola Básica de Ribeirão: 252 409 540 

Avenida Rio Veirão, nº46 

4760-711 Ribeirão 

Telefone do jardim de Infância de Valdossos: 252 428 124 
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