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Parentalidade 
Consciente 

SESSÃO “ESCOLA DE PAIS” 
 

Ilustração de  Rita Mendes 



Apresentação da Equipa 

 

 

●Ana Caldeira 
● Cátia Anselmo 
● Inês Guiomar 
● Tatiana Fernandes 

 

 

● Sandra Morgado 
● Vanessa Neves 

GAI - Gabinete de Apoio à Inclusão 

 Serviços de Psicologia e 
Orientação (SPO) 



Estrutura da sessão 

 

 

●Dinâmica de grupo 
● Parentalidade consciente - princípios gerais 
● Como se tornar um pai/ mãe mais consciente? 
● Conclusão & espaço para dúvidas 



Com que imagem me 
identifico quando penso no 
meu papel de pai/mãe? 
 

Ilustração de Ana Granado 

www.menti.com 

Código: 36 10 49 

http://www.menti.com/




Princípios Gerais 

 

 

Ser pai ou mãe é o “trabalho” mais importante e desafiante do mundo, implica gerir a mais 
importante empresa: a sua família 



Princípios Gerais 

 

 

A Parentalidade Consciente não procura encontrar técnicas que funcionem. Procura sim 
criar relações fortes que permitam um saudável desenvolvimento de todas as partes 

envolvidas  

PAIS FILHOS 

Övén, 2015 



5 dimensões da Parentalidade Consciente 
Ouvir com Atenção Plena  

 

(Duncan et al., 2009). 

Consciência Emocional de Si Próprio e da Criança  

 
Autorregulação na Relação Parental  

 
Aceitação, Sem Julgamento, de Si Próprio e da Criança  

 

Compaixão em Relação a Si Próprio e à Criança  



Princípios Gerais 

- isto é, a forma como quer assumir o papel de pai ou de mãe 
  

 
Exemplo: “ter a intenção de ser o melhor pai / a melhor mãe possível” 

 
 
 
Refletir sobre as suas intenções é o principal ponto de partida para uma Parentalidade 
Consciente 

Tenha as suas intenções bem definidas 



Princípios Gerais 

- Com frequência,  avaliamos o nosso desempenho pelo erro - obstáculo à melhoria. 

 

- e se nos avaliarmos pelo quanto crescemos e aprendemos ao lidar com determinada 

situação? 

 

- Temos que ter gozo e satisfação para procurarmos ser melhores. 

 

Foco na solução e não no problema 



"Quando os pais não assumem 

responsabilidade pelas coisas que ainda têm 

por resolver, perdem uma oportunidade não 

só de se tornarem melhores pais como 

também de continuarem com o seu próprio 

desenvolvimento. " 

(Daniel Siegel) 

Ilustração de  João Vaz de Carvalho 

"Se te queixas, porque não mudas? Se não 

mudas, porque te queixas?" 
(Provérbio chinês) 



Martisses Ilustração 
(Provérbio sueco) 

 

 
 
 
 

“Ama-me mais quando menos o mereço. 
É aí que mais preciso”  

 



 

 

 

“A vida dos filhos não pode asfixiar a vida 

dos pais e vice-versa.” 

Ilustração de  Anna Maria Maiolino 



“Ter disciplina, colocar regras e limites é 

algo fundamental, não só para as crianças 

como para os próprios pais”. 

Ilustração de Emily Roberts 



Uma história para nos colocar a pensar... 



Ilustração de  Ana Granado 



Como se tornar um pai/ mãe 
mais consciente? 

Parar e respirar 

Transportarmo-nos para o “aqui e 

agora” 

Refletir e fazer 

perguntas 
Porque é que eu estou a fazer isto? 

O que é que é mais importante 

agora? 

Será que tem mesmo de ser assim? 

Mobilizar para a ação 

Encarar as oportunidades, o que é 

que eu posso fazer diferente e que 

está ao meu alcance?  

Agir 

E não reagir ! 

Alterar pequenas rotinas e 

comportamentos 

Selecionar a linguagem,  o tom, a 

postura a adotar 

1 2 3 4 

“Os nossos gestos falam tão alto que as crianças não ouvem o que dizemos” 



Principal ferramenta: 
diálogo 
Expor o que sinto - Falo sobre as minhas emoções, necessidades, opiniões, pensamentos e limites 

Ser autentico e genuíno 

Comunicar com conexão, Gerar empatia, criar um “bom encontro” 

Admitir os erros 

Escutar ativamente - Uma das coisas mais valiosas numa relação é a capacidade de ouvir e a sensação de ser 

ouvido. Procuro ouvir mais do que falar. 

 

 



Questões “âncora” 

Quem quero ser como pai/mãe? 

Que tipo de relação eu pretendo?  

Qual é a minha intenção? 

 

Comprometimento 

 

 



Praticar o autocuidado e 
o autoconhecimento 

“Manter os limites claros, as expectativas baixas e o coração aberto” 

“imagem: Freepik.com” 



“Cuida de ti para poderes cuidar dos outros, 

para seres uma melhor mãe, uma melhor 

amiga, uma melhor esposa, uma melhor 

profissional… Ou simplesmente cuida de ti 

para ti, pelo prazer que isso te proporciona” 



• Praticar o silêncio 

• Fazer exercícios de mindfulness ou relaxamento 

• Garantir que todos os dias faço algo que me mima 
e dá prazer 

• Manter os limites claros, as expectativas baixas e o 
coração aberto 

 

 



• Aceitação - relacionar-me com os outros tal como eles são, e não como gostaria que eles fossem 

• Não confundir o “ser” com o estar - ver para além do comportamento 

que o outro está ter naquele instante. 

• Reconhecer intenções positivas /reinterpretar - partir 

sempre do princípio de que as intenções são positivas. Entender que o resultado do comportamento que estão a 

ter possa ser negativo, mas saber que por detrás, normalmente, estão necessidades que estão a procurar 

colmatar naquele momento, e cabe-nos ajudar a transformar a intenção positiva numa ação positiva nos 

momentos em que eo outro não consiga fazer sozinho. 

• Acreditar, promover a esperança e sentir 
compaixão- os meus filhos fazem sempre o melhor que podem com os recursos que têm 

disponíveis a cada momento. Se não estão a fazer o que eu acho que seria melhor, é porque naquele instante 
não conseguem fazê-lo. 
 

 

 

 



• Atitude de não julgamento - entender os “porquês” 

• Flexibilidade - a melhor forma de influenciar positivamente o outro e receber de volta 

colaboração (de acordo com as nossas intenções) é ser flexível na minha forma de ser, estar e agir 

• Confiança - confiar e não controlar; faz parte da natureza humana resistir ao controlo, e é 

precisamente por isso que, mais cedo ou mais tarde, ele se torna completamente ineficaz 

• Generosidade - querer dar sem esperar nada em troca; todo o investimento que é feito na 

relação é feito pelo outro e pela nossa relação, não para obter alguma coisa 

 

 

 



“Complicómetro” 



Parentalidade consciente não é passar a ser zen! 

“Ter mais consciência não significa que vamos deixar de 

ser pais stressados ou preocupados ou atolados em 

trabalho. Teremos é mais noção de quão stressados, 

preocupados ou sobrecarregados estamos e essa 

consciência ensina-nos que entre o estímulo e as minhas 

reações existe um espaço que não tem de ser 

automático.” 

(Jon Kabat-Zinn) 



Sugestões de 
leitura/ inspirações 

Para o adulto explorar calmamente… 

Autoria: Mikaela Övén 

Editora: Porto Editora  

Educar com Mindfulness 

 

Para ler em conjunto com as 

crianças… 

Artur e as Pessoas Muito 

Apressadas 

Autoria: Sandra Belo e Ângela Coelho 

Editora: Academia do livro  

Family coaching -36 desafios para pais 

extraordinários 

Autoria: Shefali Tsabary  

Editora: Pergaminho 

Pais Conscientes -  Educar para crescer 

 

 

Autoria: Nadine Brun-Cosme 

Editora: Fábula 



FIM! 

Poderão contactar-nos para o e-mail: 
spo@aecister.pt 


