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Introdução à Disciplina Consciente: Série para os Pais 

Apresentado por: Cheryl Cotter M.Ed. Instrutora Certifcada 
Empowering Educators fez parceria com a Atlantis Charter School para oferecer uma série para pais de 5 semanas. As 

aulas são baseadas nos conceitos de Disciplina Consciente apresentados no livro premiado Easy to Love, Difficult to 

Discipline (Fácil de amar, difícil de disciplinar) escrito por Dr. Becky Bailey, uma especialista de renome 

internacional em psicologia do desenvolvimento infantil. Disciplina Consciente, um programa do Registro Nacional de 

Programas e Práticas Baseados em Evidências (NREPP), é uma abordagem baseada no cérebro e informada sobre o 

trauma para a aprendizagem social e emocional. A Disciplina Consciente é o único programa no mercado que aborda as 

habilidades de autorregulação do adulto durante os momentos difíceis. A resposta do adulto tem um impacto em ensinar as crianças 

como controlar suas emoções.  

Treino Virtual: Terça-feira, das 5h30 às 7h00 

DATA TǑPICO Informações da reunião para 

participar via Google Meet 

10/6/20     Maintaining Our Composure (Mantendo a Nossa Compostura) 

-- Os pais aprenderão a importância de administrar os seus próprios 

pensamentos, sentimentos e ações ao responder a um estado de 

aborrecimento. Os pais começam a ver o conflito como uma oportunidade de 

aprendizado em vez de uma interrupção. 

Meeting ID(Nome da Reunião) 

meet.google.com/xgb-xbvp-seh 

Phone Numbers 

(US)+1 317-868-2199 

PIN: 463 042 300# (Código) 

10/13/20   What’s My Tone: Using an Assertive Voice 

Qual é o meu tom: usando uma voz assertiva 

-- Os pais aprenderão a dizer "não" e serem ouvidos 

Meeting ID (Nome da Reunião) 

meet.google.com/wwt-segy-ayd 

Phone Numbers (# do Telefone) 

(US)+1 475-289-6377 

PIN: 734 534 878# (Código) 

10/20/20   Choices for Children (Escolhas para as crianças) 

-- Os pais aprenderão sobre o poder de 2 escolhas aceitáveis na redução de 

lutas pelo poder.  

Meeting ID (Nome da Reunião) 

meet.google.com/rzh-jati-xyw 

Phone Numbers (# do Telefone) 

(US)+1 475-441-5142 

PIN: 177 229 641# (Código) 

10/27/20   Empathy, The Forgotten Discipline Tool 

Empatia, a ferramenta esquecida da disciplina  

-- Os pais aprenderão sobre a reflexão empática que ajuda a difundir grandes 

emoções, para que a criança se sinta ouvida. 

Meeting ID (Nome da Reunião) 

meet.google.com/qez-cjzo-nap 

Phone Numbers (# do Telefone) 

(US)+1 478-331-6300 

PIN: 135 925 332# (Código) 

11/3/20     Pulling It All Together (Juntando tudo) 

-- Os pais reconhecerão que têm os poderes e as habilidades para 

transformar os desafios da disciplina do dia a dia em momentos de ensino. 

Meeting ID (Nome da Reunião) 

meet.google.com/wva-cbcw-wgn 

Phone Numbers (# do Telefone) 

(US)+1 208-856-8159 

PIN: 881 920 459# (Código) 
 

Para mais informações, por favor contate: 

Donalda Silva, FCR Director  

991 Jefferson Street, Fall River, MA 02721 

508-646-6410 x1281, donalda.silva@atlantiscs.org 

Achieving the extraordinary in 
                   rehabilitating human potential. 
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