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Workshop de Gestão do Stress 

 

Formador 

Sónia Abrantes, com Licenciatura em Educação da Universidade Aberta e Licenciatura no Curso 

Superior de Professores do Ensino Básico, variante de Matemática e Ciências da Natureza, com 

vários cursos de formação complementar na área da educação e tecnologias. Formadora do 

Exército Português de 2000 a 2010, docente de 1º e 2º ciclos, diretora do Centro Educativo e de 

Formação Espaço Crescer desde 2012 (https://espacocrescer2012.wordpress.com/). Conheça o 

currículo completo em http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html. 

 

Duração 

3 horas 

 

Preço 

5€ no Espaço Crescer 

10€ ao domicílio 

 

Destinatários 

- Adultos empregados e desempregados 

- Estudantes 

- População em geral 

 

Enquadramento 

Como fazer para resolver problemas simples do dia-a-dia que por vezes nos parecem monstros? 

Este workshop foi pensado nas exigências diárias, familiares, profissionais e da vida social em 

geral, para que possamos perceber que tipo de stress temos tendência a desenvolver, qual o seu 

efeito nas tarefas diárias e na saúde mental e perceber melhor algumas técnicas simples que 

podemos utilizar para relaxar e tirar o melhor partido de todas as situações diárias. 

https://espacocrescer2012.wordpress.com/
http://educaovamosconversar.blogspot.pt/p/curriculo-da-autora.html
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Objetivos 

- Conhecer e esclarecer conceitos básicos: assertividade, tipos de stress, tipos de comunicação; 

- Aplicar o autodiagnóstico de assertividade; 

- Compreender o stress em contexto profissional e familiar; 

- Desenvolver técnicas de relaxamento. 

 

Metodologia 

Expositiva, maioritariamente prática e participativa. 

 

Principais conteúdos teóricos 

 Conceito de Assertividade 

 Conceitos de Stress Positivo e Stress Negativo 

 Stress em contexto familiar e profissional 

 Tipos de Comunicação 

 Técnicas de relaxamento 

 Autodiagnóstico 

 

Exercícios práticos 

 Autodiagnóstico 

 Técnicas de relaxamento 

 

Número mínimo de participantes 

Sem número mínimo de participantes. 

Em locais a combinar com outras entidades, o número mínimo de participantes varia.  
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Número máximo de participantes 

20 pessoas  

 

Informação adicional 

Com direito a certificado de participação das sessões em que participa, caso seja solicitado. 

 

 


