GRADE DE CAPACITAÇÃO
TEMA

OBJETIVO

Oﬁcina Despertarte

Sensibilizar os jovens para que percebam seu potencial cria8vo

Comunicação Não Violenta

Conhecer e aplicar os conceitos da CNV

Orientação vocacional

Auxiliar os jovens no seu autoconhecimento e reconhecimento de seus talentos,
forças e vocação

Juventude conectada

Mostrar as possibilidades de trajetórias: público, privado e empreendedorismo e suas
ligações com universidades, ensino técnicos

Conexões empreendedoras

Conceituar empreendedorismo e mostrar os comportamentos empreendedores
exigidos pelas empresas e na elaboração de seu próprio negócio

Cria8vidade

Retomar o que foi falado sobre comportamentos empreendedores e ressaltar a
importância da cria8vidade, conceituando-a e permi8ndo o reconhecimento dos
bloqueios cria8vos e desenvolvimento do potencial cria8vo

Comunicação Verbal e Não Verbal

A comunicação é o grande canal para que os projetos pessoais e proﬁssionais se
efe8vem. Mostrar aos jovens como os elementos comunica8vos impactam nas
relações e venda de ideias, produtos, serviços e projetos. Ser cria8vo na hora de se
comunicar.

Design Thinking /Resolução de
problemas

Oferecer ferramentas para que os jovens conhecem uma nova forma de pensar e
resolver problemas.

Fab makers

Usar o potencial cria8vo dos jovens para colocá-los em contato com programação
(simples) e exercício da cria8vidade.
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OBJETIVO

Word

Explorar o uso do Word e aplicar com a elaboração de um escopo de projeto.

Excel

Conhecer, explorar e aplicar os conhecimentos de Excel

Matemá8ca e Finanças pessoais

Retomar os principais conceitos matemá8cos e de ﬁnanças pessoais, mostrando que
qualquer projeto de vida envolve uma projeção e bom domínio das ﬁnanças.

Oﬁcina Despertarte

U8lizar fotos para a inserção da Arte no autoconhecimento

Viés Inconsciente

Através do autoconhecimento, gerar a consciência de como os vieses inconscientes
afetam suas vidas e como lidar com tais situações.

Auto liderança

Fortalecer o processo pessoal de caminhar na direção dos seus sonhos e desejos.

Trabalho em equipe na perspec8va
da CNV

Após o desenvolvimento dos jovens ao longo das ações forma8vas, retomar os
conceitos da CNV, veriﬁcar como foram aplicados e mostrar a sua importância no
trabalho em equipe

Dicas de processo Sele8vo

Orientar sobre processos sele8vos e suas nuances e etapas.

Power point

Conhecer e explorar o programa, visto que ainda é u8lizado nas apresentações
empresariais

Oﬁcina Despertarte

Fechamento das inserções ar_s8cas no desenvolvimento dos jovens

Resolução de problemas

Intervenção na comunidade do Jardim Irene

