
 
 

 

Olá pessoal do Rena, tudo bem? 

 

Temos um segundo convite para vocês - Uma Formação de facilitadores on-line 

com a Electi. 

 

*O mundo está em constante mudança. E você?* 

 

Para além dessa linda, previsível e provocativa frase, que que tá rolando? Tá 

rolando que estamos vivendo o que chamamos de Mundo VUCA, um cenário de 

constante transformação e imensos desafios. Mais que isso, estamos vivendo na 

prática essas mudanças aceleradas com o contexto do isolamento social. 

 

Além disso, estamos cada vez mais desconectados dos nossos propósitos, das 

outras pessoas e das organizações em que trabalhamos. 

 

Mas como se preparar para ser protagonista dessa mudança? 

 

Para isso temos essa formação virtual. 

 

Entendemos a dor desse momento e apresentamos não um curso e nem somente 

uma formação, mas uma experiência com ferramentas práticas (inclusive para o 

mundo virtual) de aprendizagem baseada em uma metodologia de 8 pilares e 

reflexões poderosas para melhorar relações, processos e formas de trabalhar na 

educação. 

 

Quando?  

Dias 14, 15, 16, 21 e 23 de julho, das 17h às 19h30 (via ZOOM). 

 

A inscrição é 100% opcional e gratuita e são apenas 20 vagas, que serão 

preenchidas por sorteio a ser realizado dia 7/7/2020. 

 

É importante que você se atente às datas para estar em todos os encontros. 

 

Beijos e esperamos vocês! Será uma troca linda e com certeza aprenderemos 

juntos! 

 

Inscrições pelo link: https://forms.gle/txRzJNfnnpXv84hJ6 

https://forms.gle/txRzJNfnnpXv84hJ6


Acesse o site para mais informações sobre a Formação: 

https://www.electi.com.br/facilitadoresrenascenca 

 

 

*Descrição dos módulos da Formação* 

 

Módulo 1 

 

Um encontro dedicado a estabelecer os elos necessários entre o que 

sabemos facilitar presencialmente e aquilo que temos potência de transferir 

para o ambiente virtual. O encontro trabalhará  nossas capacidades de 

escutar (para além da telinha) a nós mesmos, aos outros e perceber como 

potencializamos a aprendizagem e o desenvolvimento socioemocional a 

partir de uma perspectiva própria. 

 

Módulo 2 

 

Um encontro dedicado a compreender e estabelecer possibilidades de 

abarcar o socioemocional em seus processos de facilitação enquanto 

observa as melhores práticas do seu repertório, e de todo o grupo. 

 

Módulo 3 

 

Pensando nos processos criativos e suas múltiplas facetas, esse encontro 

visa vivenciarmos processos que estimulem a criatividade de formas 

variadas, explorando as individualidades , e como elas podem ser 

inseridas em processos coletivos, e vice-versa. 

 

Módulo 4 

 

No processo da vida, primeiro imaginamos, e depois trazemos para a prática! 

Hora de fazer acontecer – Criação de facilitações online. 

 

Módulo 5 

 

Sistematização e compartilhamento dos conteúdos 

produzidos. 

Sistematizar, rever, pensar e se divertir! Porque aprender pode ser leve. 

https://www.electi.com.br/facilitadoresrenascenca

