
TREINAMENTO
DE PAIS 

Para a família que deseja
colaborar de forma
complementar para o

desenvolvimento do seu pequeno!

PLANO DE CURSO



O que é o curso ? 

Informações Gerais
É um curso de capacitação e treinamento de Pais, famílias e cuidadores,
com o intuito de auxiliar e transmitir conhecimento, principalmente
quanto a prática do brincar. Para que seja possível a estimulação em
diferentes ambientes, em especial, o domiciliar. O curso oferecerá aos
cuidadores possibilidades em expandir o brincar e maneiras de como
buscarem novas estratégias, de forma leve e prazerosa, buscando

compreender sempre a singularidade e individualidade de cada criança
de família.



Informações Gerais

Tendo em vista como consideramos essencial a participação ativa dos
pais para o melhor desenvolvimento e também por percebermos o
grande interesse dos pais em se tornarem protagonistas desse belo

processo, através da ação e também do conhecimento.  

E assim garantir às nossas crianças estimulações adequadas, efetivas,
com embasamentos científicos e com muito afeto.

Por que este curso está
sendo realizado?: 



Certificado:

Informações Gerais
Pais, famílias e cuidadores que se interessam em tornar o
ambiente domiciliar um lugar de estimulação e de maiores

possibilidades de desenvolvimento de maneira leve,

prazerosa e alegre.  

10 horas - Curso online de Treinamento de Pais

Público-alvo:



Módulos do Curso
Qual a importância
do brincar.

Implicações do
brincar no
desenvolvimento
infantil.

O desenvolvimento
através do brincar

Como expandir o
brincar para
incentivar o
desenvolvimento?

Módulo Módulo Módulo 
Desafio que os pais
encontram no
brincar ?



Módulo 

Módulos do Curso
Módulo Módulo 

Meu filho não brinca,

o que fazer?

Meu filho não se
concentra por um
tempo significativo
em uma atividade,

como fazer?

O papel da família
no brincar: 
A importância da
interação criança-

cuidador;

Estimulando
Linguagem receptiva

no brincar

Estimulando a
linguagem expressiva

no brincar



Módulo 

Módulos do Curso
Como estimular
minha criança
através de um
brincar prazeroso? 

Quais os interesses
da sua criança?

Como brincar com a
criança enlutada ?

Módulo Extra
Dicas de atividades
e brincadeiras
divertidas que
colaboram no
desenvolvimento
global da criança.
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ENVIO DO
CERTIFICADO
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Esperamos que esse
curso leve leveza e

  desenvolvimento
para a sua casa!

cursoscpi01@gmail.com


