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O COACHING NA EDUCAÇÃO
Inovar e avançar para

UM NOVO AGORA
E UM AMANHÃ BRILHANTE

A preparação para um outro HOJE na nossa comunidade, dinâmico, criativo e promissor requer algumas tomadas de consciência por parte dos pais, professores e educadores, em geral.
Semear novas atitudes e alterar pontos de vista sobre a função educativa pode criar espaço
para um futuro mais inovador e positivo. Estamos à beira de um abismo sem saída, quando
todos os modelos que conhecemos se revelam insuficientes para resolver questões tão prementes tais como encontrar respostas, práticas e vivências que ofereçam às novas gerações,
estabilidade, crescimento e visão.

UM FUTURO LIVRE DO PASSADO

E

, tudo isso depende, em larga medida, da transfor-

mação radical da forma como os educadores se relacionam
consigo mesmos e com as suas crianças e jovens.

É hora de mudança! Respirar mais fundo e descobrir os
tesouros que habitam em cada um de nós, à espera de
serem reconhecidos e tornados realidades.
Cada criança tem, em si, um potencial enorme que pode ou
não ser estimulado de acordo com a capacidade que tem
de se abrir e expressar de forma aberta e confiante. Quem
melhor que os seus pais e professores poderá oferecer o
espaço no qual ela se descobre e se conquista?
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Para os pais, o nascimento de um filho poderá ser
um “instante” mágico, no qual o seu contacto com
o toque criador da vida parece enchê-los de uma

sensação de deslumbre, mas também de incógnita. Que mais poderão os pais desejar se não o

bem-estar, o sucesso e a realização pessoal dos

seus filhos, mantendo um relacionamento equili-

brado e positivo com o mundo que os rodeia?
Para os professores o importante é verem os seus
alunos a crescerem e a florescer com encanto e

entusiasmo com o aprendizado, com as descobertas do dia a dia, desenvolvendo a confiança em si
mesmos.

Crianças e jovens seguros e confiantes olham para

o mundo de uma forma diferente e não se deixam “engolir” pelos medos e incertezas colectivas

que bloqueiam a criatividade e o seu espírito de
iniciativa.

É na infância que a maioria das competências, espaço de descoberta e aventura, alavanca de estabilidade e auto-conque fazem parte da sua inteligência Emocional, onde o melhor de si é enfatizado e fiança entre todos os intervenientes.
se desenvolvem ou se perdem. O sucesso do pro- experienciado?
cesso educativo depende da maneira como essas
competências foram aprendidas e integradas.

Convidamos os pais, professores e
educadores a reflectirem sobre os

Que adultos constituiriam a nossa seus modelos de relação educativa e
sociedade se as crenças, os limites, as a desenhar novas atitudes e escolhas

É fundamental que os educadores conheçam o atitudes e as histórias que se repetem, ajustadas às suas novas perspectipapel fundamental que a inteligência emocional constantemente, dessem lugar a novas vas. Uma vez mais conscientes do seu

tem no futuro da sua criança e/ou jovem e ajudá- perspectivas, a novas possibilidades, papel de educador, desenvolvemos
los a tomarem consciência da sua importância, alimentando uma visão de génio?

modelos de coaching que ajudam os

saberes e práticas eficazes e bem sucedidas.

renovada e empoderadora.

bem como dar-lhes as ferramentas que os possam Qual é o nosso papel na relação pais e professores a interagir com as
capacitar a incorporar no seu modelo educativo, educativa?

Curso de Coaching
Reflectir sobre o que é educar… para Educadores com
Inteligência Emocional
Como seriam as crianças se não estivessem

sujeitas aos medos e às limitações e inseguran- O que oferecemos nesta formação?

ças dos adultos? Que espaço encontrariam para Através do Modelo de Coaching ECIT,

crianças e os jovens numa relação

Um Mundo Novo com uma
Mentalidade Transformada

Coaching Juvenil, escolar e familiar

O que é que o coaching
oferece aos educadores
e às crianças e jovens?

escoladecoaching.com

24

fenomenais?

criamos a ponte essencial entre o Os educadores reconstroem o seu

Que alunos teríamos se a sala de aula fosse um pensar e o sentir para actuar como papel de educadores e modelam a sua
Ecit

Ecit

descobrir todo o seu potencial e de realizar vidas com Inteligência Emocional Aplicada
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relação pela partilha de responsabilidade entre as partes, que só
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pode ser estabelecida quando existe espaço entre os dois lados
da relação. Pretendemos ajudar a criança e os jovens a acreditarem em si mesmos, a terem esperança no futuro e, sobretudo,

a assumirem a responsabilidade pelas suas escolhas e decisões,

capacitando-os e encorajando-os a não terem medo de ousar
expressar o melhor de si.

Damos prioridade às competências essenciais da criança: ser

consciente de si e dos outros, ensiná-las a reflectir e a encontrar as suas próprias respostas e soluções, a ousar decidir e

escolher para aprenderem com o que parece ter sido um erro.

Empoderamo-las quando descobrem que podem facilmente eliminar as suas próprias tensões, tomar consciência do seu enorme

potencial, explorar novos caminhos com coragem e aceitar a
diferença e a diversidade como um ponto de crescimento e não
de inferioridade.

Através dos nossos programas de coaching as famílias encontram as respostas para as dificuldades que enfrentam. Criamos
espaço para a escuta, o sentir e o questionamento. Escutando,

abrimos novas avenidas na relação, questionando-nos, tomamos
consciência de que só usamos o pensamento de forma sábia se

começarmos por pôr em causa todas as verdades pré-aceites e
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não reflectidas. Construímos novas atitudes que unem mais do
que separam, aceitam mais do que opõem, dão espaço mais do
que preenchem.
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Ecit

Ecit

“Novas perspectivas e
atitudes podem alterar
profundamente a forma
como professores e alunos se
vêem e se relacionam uns
com os outros”
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