FICHA TÉCNICA
8 HÁBITOS DO EDUCADOR FASCINANTE

CARGA HORÁRIA: 20 horas
TIPO DE CURSO: Presencial.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Promoção de técnicas neurocognitivas, socioemocionais e comportamentais para aplicação no
ambiente escolar, para melhorar a prática de ensino em sala de aula e a aprendizagem dos
alunos.

BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS DO CURSO:
• Aprendizagem de técnicas modernas para o desenvolvimento pessoal e profissional;
• Aumento das oportunidades no mercado de trabalho;
• Maior preparo para lidar com conflitos e situações adversas;
• Melhoria na qualidade de vida e bem-estar.

VANTAGENS PARA OS ALUNOS DO CURSO:
• Fortalecer seu papel como educador por meio de técnicas modernas e eficientes;
• Melhoria do ensino-aprendizagem por meio da inteligência emocional;
• Melhoria do relacionamento com alunos e famílias;
• Melhor gestão de conflitos em sala de aula;
• Maior conhecimento sobre a mente humana e comportamentos;
• Aplicação de técnicas para o aumento da aprendizagem e interesse pelos estudos dos
alunos em sala de aula.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
•
•
•
•
•
•

1º Momento: 1º Hábito: Conhecer o Universo Psíquico
2º Momento: 2º Hábito: Educar para a Vida
3º Momento: 3º Hábito: Formar pensadores
4º Momento: 4º Hábito: Tornar-se grande no inconsciente do outro
5º Momento: 5º Hábito: Praticar a Comunicação Multifocal
6º Momento: 6 Hábito: Educar a Emoção
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•
•
•
•

7º Momento: 7º Hábito: Gerenciar Conflitos
8º Momento: 8º Hábito: Promover Autoestima e Motivação
9º Momento: Apresentação do Projeto Pessoal
10º Momento: Encerramento

CERTIFICAÇÃO:
O certificado de formação no 8 HÁBITOS DO EDUCADOR FASCINANTE com carga horária de 20
horas que é fornecido para o cursista que tiver no mínimo 75% de presença nas aulas.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:
• Avaliação constante durante a aplicação do curso, a partir de feedbacks e depoimentos
dos cursistas.

METODOLOGIA:
Fundamentada na Teoria da Inteligência Multifocal e método Augusto Cury (teórico-vivencialreflexivo):
• Reflexões e discussões a respeito dos temas abordados;
• Dinâmicas e vivências que constituem valiosos instrumentos educacionais utilizados
para trabalhar o ensino e a aprendizagem numa concepção que valoriza tanto a teoria
como a prática, considerando todos os envolvidos como agentes transformadores;
• Filmes, vídeos, textos e artigos que ilustram e ampliam os assuntos abordados;
• Vídeos com o Dr. Augusto Cury.
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