Manual de Educação Para Filhos dá aos pais
oprecioso apoio de renomado especialista
Içami Tiba, um dos educadores mais respeitados do Brasil, dá orientações
fundamentais para a difícil tarefa de educar e se relacionar com os filhos
A chegada dos filhos é um dos momentos mais importantes das vidas de
homens e mulheres. Mas também é motivo de apreensão. Como se relacionar
com eles? De que forma educá-los? O que fazer para que eles optem pelos
caminhos corretos?
Todos querem formar cidadãos saudáveis, que consigam discernir os melhores
passos e agir dentro de princípios éticos e morais. Uma tarefa de grande
responsabilidade, principalmente em um mundo em que os caminhos certeiros
são cercados de armadilhas às quais crianças, adolescentes e jovens estão
sempre expostos.
Por isso, a ajuda de especialistas torna-se um apoio indispensável. Mas,
infelizmente, nem sempre essa ajuda está acessível a todos. Para preencher
essa lacuna e dar o apoio necessário para os pais e educadores, a TSP
Editorial organizou a coleção Manual de Educação Para Filhos, que traz toda a
experiência do renomado especialista em educação Içami Tiba. Em doze DVDs
e um livro, o Manual reúne técnicas e ensinamentos que dão um precioso
suporte na prazerosa, porém, dificílima tarefa de bem educar.
Içami Tiba é psiquiatra formado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, a mais respeitada do país. Em sua carreira de sucesso, se
dedicou ao apoio a adolescentes e pais, tendo realizado mais de 80 mil
atendimentos psicoterápicos. Já proferiu mais de 30 palestras sobre o tema
Educação no Brasil e no exterior. É autor de 30 livros- entre eles, “Quem Ama,
Educa! Formando cidadãos éticos”-, que já venderam mais de quatro milhões
de exemplares. Semanalmente, apresenta na Rede Vida o programa “Quem
Ama, Educa!”, em que aborda a criação dos filhos e a relação familiar diante
dos conflitos causados pela vida moderna.

Suas orientações são elaboradas a partir dos conhecidos medos que mais
afligem os pais: a violência da sociedade, a ameaça da dependência de drogas
e álcool, o bullying, abusos sexuais contra crianças e adolescentes, gravidez
precoce indesejada, amizades perigosas, desinteresse pelos estudos e os
riscos que a vida intensa na internet pode significar. Problemas que podem
afetar famílias de todas as regiões e de diferentes classes sociais.
Com o objetivo de dar o suporte necessário para o enfrentamento de situações
complexas, o Manual elaborado por Içami Tiba indica o melhor caminho para
reforçar nos filhos valores como formação de caráter e ética, valorização dos
estudos, respeito pela família, sexualidade saudável, diálogo entre pais e filhos,
tratamento correto ao próximo, resistência às investidas de álcool e drogas e
desenvolvimento do senso crítico.
Por apenas R$ xxxxxxx, o Manual de Educação Para Filhos ajuda a formar um
ambiente que privilegia a educação, diálogo, respeito, honestidade, enfim,
propícios para a formação de bom caráter. Com um investimento acessível,
toda a família se beneficiará com as lições contidas no livro e nos DVDs. Afinal,
a Educação é a maior herança que os pais podem deixar para seus filhos.
O

Manual

também

pode

ser

adquirido

diretamente

no

site

www.manualeducacao.com.br.
Conteúdo do Manual de Educação Para Filhos:
DVD 1 – Disciplina e Educação - Como impor regras sem parecer chato e
metódico.
DVD 2 – Relação pais e filhos - Os princípios básicos de uma educação para
toda a vida.
DVD3 – Educação na infância - Competitividade, limites e castigos são
eficientes?
DVD4 – Drogas - Como prevenir, identificar e tratar o uso de drogas por
adolescentes.

DVD 5 - Sexualidade na adolescência - As descobertas e os perigos do sexo
na vida dos jovens.
DVD 6 – Violência - As origens, o desenvolvimento e a prevenção da violência.
DVD 7 - Ensinar e aprender - Meios para ajudar o aprendizado escolar de
crianças.
DVD 8 - Escolha profissional e capacitação para a vida - Como formar um
profissional ético e preparado.
DVD 9 - Integração e alfabetização relacional - Conhecimento indispensáveis
para se preparar para o futuro.
DVD 10 - Educação para adolescentes - Como lidar e se relacionar com os
jovemem transição.
DVD 11 - Rebeldia e onipotência juvenil - As maneiras mais eficazes de lidar
com comportamentos tumultuosos.
DVD 12 – Amizade - O papel da “turma” para um crescimento saudável e o
que fazer com as más influências.

