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CURSO DE COAChINg pARA pROfESSORES

A METODOLOgIA COAChINg
pARA A EDUCAÇÃO

O  Curso de Coaching 
para Professores é um pro-
grama feito a pensar nas 
muitas dificuldades que os 
professores e os seus alu-
nos encontram no dia-a-dia, 
lidando com uma nova visão 
que os jovens têm do mundo, 
da vida e de si mesmos. 

Ajudamos os professores 
a descobrirem que podem 
abrir os seus horizontes 
pessoais,  transformando 
alguns conceitos e crenças 
que os impedem de viver um 
relacionamento feliz e gratifi-
cante com os seus alunos.

Oferece métodos de comunicação com os jovens que revoluciona o contexto da relação, 
empoderando as duas partes! 

A Inteligência Emocional ECIT cria os suportes duradouros que garantem o sucesso susten-
tável numa atitude que fortalece os jovens e os educadores e os torna participantes activos e 

criativos na comunidade onde estão inseridos!

“Novas perspectivas e 
atitudes podem alterar 
profundamente a forma 

como professores e alunos se 
vêem e se relacionam uns 

com os outros”

Teaser Educadores gratuito em 
www.escoladecoaching.com!

www.escoladecoaching,com
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Com esta formação os educadores irão 

aprender a conduzir os seus alunos através 

deles mesmos, dando-lhes espaço para se 

conhecerem e descobrirem. Poderão guiá-

los e ajudá-los a desenvolverem talentos, 

recursos, aptidões e capacidades que estão 

soterradas por baixo de crenças e perspecti-

vas destrutivas e limitadoras.

Através do Coaching os educadores desco-

brem ferramentas, exercícios e práticas que 

lhe proporcionarão uma abertura sem prec-

edentes para novos horizontes e objetivos 

mais à medida dos seus sonhos!

quais os benefícios desta formação? 

•Encontrar pontes de comunicação com os seus alunos.
•Identificar zonas de conflito facilmente alteráveis.

•Entender a razão de ser dos novos paradigmas e valores.
•Desenvolver a sua inteligência emocional de forma a saber ressignificar conceitos, ati-
tudes e crenças.

•Demolir velhos conceitos sobre autoridade, educação e liderança.
•Alterar algumas das suas perspectivas que o/a limitam enquanto professor/a.

•Descobrir pontes de respeito mútuo.
•Questionar medos, dúvidas e inseguranças que o/a impedem de abrir mão de paradig-
mas desatualizados.

•Sentir-se mais aberto aos novos modelos de pensamento.
•Desenvolver recursos pessoas adormecidos.

“ A sala de casa/aula é 
um espaço físico limitado a 
partir do qual se expandem 

mundos individuais limitados 
que dançam juntos num baile 

de criatividade infinita “

Todas as participaões são práticas e inter-
activas, incentivando e motivando os 

participantes, constanentemente na prática 
das suas novas descobertas e na concretização 

dos seus planos de acção.

Recursos de Apoio

pais fantásticos, professores geniais 
Pais Fantásticos, Professores Geniais, é um livro que traça uma nova rota no para-

digma da educação. Ousada e desafiadora, esta nova visão virada para uma consciência 
superior do ser humano, convida os educadores a olharem para dentro e a abrir o 

coração e a mente a uma Verdade maior que pulsa dentro deles

Através do Coaching, Isabel Ferreira traz-nos uma proposta de 
auto-descoberta inédita, conduzindo o leitor a uma reflexão honesta 
sobre o modelo de educação que vive em si, curando as feridas de uma 
infância e de uma adolescência que, embora já longe no tempo, con-
tinua presente no seu dia a dia.

A mensagem deste livro levará o leitor  a um outro patamar 

de relação com os jovens, num propósito comum de encon-

tro e enriquecimento mútuo.

Um novo conceito de educar, uma outra atitude na 

relação de Amor, há muito perdida, desafia a consciên-

cia do educador a dar um verdadeiro salto na viagem do 

auto-conhecimento.
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LIVRO - Um livro inovador para trazer ao mundo da 

educação uma nova abordagem sobre a relação dos fil-

hos com os alunos.

DVD - Workshop de Coaching para Educadores 

dado por Isabel Ferreira

CD - Descubra os segredos do Coaching para edu-

car com amor e alegria.

  Jogo de Coaching e Auto-Descoberta

1




