
 
 
 

TERAPIA ATR AVÉS DO BRINCAR (Play Therapy) 
 

Formação do LAMCI – CESEM – 2011/2012 
(Laboratório de Música e Comunicação para a Infância – 

Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical – FCSH/UNL) 
	  
 
Apresentação 
 
O brincar (play) é a expressão 
natural da criança. É através do 
brincar que a criança encontra 
formas simbólicas de expressão 
das suas emocões, das suas 
vivências, do seu mundo interior. 
 
Esta terapia (play therapy), que 
usa o brincar e a verbalização, 
ocorre no contexto de uma relação 
segura e de um espaço terapêutico 
protegido em que a criança se pode 
desenvolver psicologicamente de 
forma saudável, no seio de um 
relacionamento não directivo. 
Dirige-se a todas as crianças que, 
nalguma etapa do seu 
desenvolvimento, necessitem deste 
espaço para encontrar uma forma 
mais equilibrada de fazer face aos 
desafios que constituem o seu 
crescer. 
 
Sessões: 
 
6ªs feiras em horário a combinar 
com a psicoterapeuta. Duração: 50 
minutos/sessão individual 
 
Vagas: 5 crianças 
 
Destinatários: crianças dos 3 
aos 10 anos 

Preço:  120 euros por mês 
(equivalente a 4 sessões 
individuais com a criança) 
 
Poderão inscrever-se por email, 
enviando a ficha de inscrição para: 
amariamoncao@gmail.com 
 
Mais informações:  
93 411 56 76 
21 099 14 75 
 
Os pagamentos poderão ser 
efectuados através de: 
- Cheque à ordem de FCSH 
- Numerário à hora da primeira 
sessão de cada mês. 
 
Forma de 
Funcionamento: 
Entrevista prévia com os pais, 
gratuita.  
 
Sessões individuais com a criança. 
 
O conteúdo das sessões é 
confidencial. 
 
As 4 sessões são pagas no início de 
cada mês. A falta às sessões deve 
ser comunicada com 24 horas de 
antecedência em relação à hora 
marcada da sessão, caso contrário 
não haverá restituição do 
pagamento 



 
Formadora:  
 
Ana Monção 
 
Docente da Universidade Nova de 
Lisboa, investigadora do LAMCI-
CESEM, psicoterapeuta não 
directiva, de orientação rogeriana 
pela Sociedade Portuguesa de 
Psicoterapia Centrada no Cliente e 
Abordagem Centrada na Pessoa 
Com formação e prática em Play 
Therapy, terapia individual e 
psicodrama. 
 
NOTA. As sessões não são 
videogravadas 
 
 
 
 
Localização:  
Edifício I&D 
Av. de Berna, 26 - 4º piso, Sala 4.06 
1069-061 LISBOA, PORTUGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha de Inscrição 
 
 
Nome da 
criança:_________________________ 
 
Data de Nascimento:___/___/___ 
 
B.I nº:________________________ 
 
Morada:________________________ 
________________________________
________________________________
________________________________ 
 
Encarregado de 
Educação:_______________________ 
 
Parentesco:_____________________ 
 
Telefone/Telemóvel:______________ 
 
Email:__________________________  
 
NIF: __________________________ 
 
Assinatura do Encarregado de Educação, 
 
 
 
  
 
 


