
DESENVOLVIMENTO 
DAS COMPETÊNCIAS 
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REALIZAÇÃO PARCERIAS INSTITUCIONAIS CERTIFICAÇÃO As inscrições devem ser realizadas 
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Mais informações:
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(41) 3016-1449 (41) 9 9756-0226

PROGRAMA EMOCIONAL PARA A VIDA

Jailson Pinheiro Jane Haddad Regina Shudo

(AO VIVO)



CARGA HORÁRIA

O Programa possui 20 horas:

5 Episódios de 2h cada; 

30min de interação ao fim
de cada episódio;

10 horas de estudo e 
aprofundamento.

PROGRAMAÇÃO DOS ENCONTROS

23/06
10h às 12h
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05

PROGRAMA EMOCIONAL PARA A VIDA
DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

NA PANDEMIA E PÓS PANDEMIA

A Competência Socioemocional na Educação Básica: 
Desafios e Complexidades

Objeto de Estudo:

O que é Competência Socioemocional?

Habilidade Emocionais.

Abordagem da Afetividade.

O que é emoção e sentimento?

Processos neurobiológicos das emoções.

01

24/06
10h às 12h

O Desenvolvimento das Funções Executivas Superiores 
na Educação Infantil e Anos Iniciais

Objeto de Estudo:

As contribuições da Neurociência, da Psicologia e da 
Pedagogia em relação as habilidades emocionais.

As emoções primárias da espécie humana.

Gatilhos emocionais na infância.

Reeducando as próprias emoções.

25/06
10h às 12h

A Saúde Mental e Emocional do Professores e de Todos 
os Profissionais da Educação

Objeto de Estudo:

Ressignificando nossas emoções.

Programas Emocionais.

O plano B diante das adversidades.

Como as emoções impactam na aprendizagem dos 
alunos e no desenvolvimento profissional.

26/06
10h às 12h

Projeto de Vida de Crianças e Jovens com a Perspectiva 
da Educação Emocional

Objeto de Estudo:

O que é projeto de vida?

Desenvolvimento de um programa emocional para 
jovens.

Projeto de Vida dos Profissionais da Educação.

Gatilhos emocionais nos jovens e adultos.

Educando o nosso radar emocional.

27/06
10h às 12h

Como Desenvolver a Competência Socioemocional
na Educação Básica 

Objeto de Estudo:

Como desenvolver a competência socioemocional 
na Educação Básica.

Experiência Exitosa no desenvolvimento da 
competência socioemocional numa rede municipal
de ensino.

Carregando seu GPS Emocional.

Construindo o seu Inventário Emocional.

INTENCIONALIDADE
DO CURSO

O Inventário Emocional tem sido um 
caminho para navegar em tempos de 
tantas adversidades. Por isso, os 
palestrantes Jane Haddad, Jailson 
Pinheiro e Regina Shudo compartilham 
neste curso seus estudos, projetos, 
programas que têm contribuído com os 
educadores nessa árdua tarefa de educar 
com emoção e sentido.

Este programa de formação consiste 
em 5 encontros online (ao vivo) e pretende 
refletir e buscar nas práticas educativas o 
desenvolvimento das competências 
socioemocionais, tanto nesse momento da 
pandemia, quanto no retorno às atividades.

Nestes encontros, precisamos todos 
juntos, construir bases científicas, 
instrumentos de navegação para 
reconhecermos nossas emoções e 
sentimentos em meio a tantos conflitos. 
Afinal, é preciso uma carta de navegação 
para gerenciarmos as habilidades 
emocionais para que nossos alunos 
possam aprender e nossos educadores 
possam primar pela saúde mental e 
emocional.

Além dos palestrantes, serão convidados 
renomados especialistas nas áreas 
educacional e socioemocional para 
contribuírem nesse programa.



Cada participante deverá dispor de um computador com acesso à internet, tablet ou celular com conexão para participar dos 
encontros on-line.

Observação: Na impossibilidade de assistir a aula ao vivo, por ausência de internet do participante, a aula ficará disponível por 
até 24h, para ser assistida na versão gravada.

O participante, após a confirmação de sua inscrição (que se dá após a confirmação de pagamento), receberá o login e senha 
de acesso à área restrita do site da Ferraz Eventos & Treinamentos onde acontecerão às aulas.

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

PALESTRANTES

REALIZAÇÃO PARCERIAS INSTITUCIONAIS CERTIFICAÇÃO

Neurocientista, Palestrante 
internacional, é um dos maiores 

especialistas em Inteligência 
Emocional da América Latina.

Jailson Pinheiro
Pedagoga, Psicanalista e 

Mestre em Educação. Escritora 
e Conferencista.

Jane Haddad
Pedagoga e Especialista em 

Educação. Palestrante e 
Diretora da Amaná 

Educacional.

Regina Shudo

PROGRAMA EMOCIONAL PARA A VIDA
DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

NA PANDEMIA E PÓS PANDEMIA

INSCRIÇÃO
As inscrições devem ser 

realizadas no site: 
www.ferrazeventos.com.br

Mais informações:

ferrazeventos@ferrazeventos.com.br

(41) 9 9756-0226

(41) 3045-9237 

Certificação e Registro pela 
Faculdade Unina.Disponíveis em 
até 7 dias após o evento no site 
www.ferrazeventos.com.br para 
os participantes que atingirem no

mínimo 75% de frequência.

CERTIFICAÇÃO
Valor normal da Inscrição:

Possui condições ainda mais 
vantajosas para associados às 

UNDIMES e para grupos.

INVESTIMENTO

10x R$ 9,70
(por participante)


