
Catalisar 
Emoções 

para a
Aprendizagem

Formação E-LEARNING 40 h



   Mais do que nunca a positividade e a gestão de emoções
foram importante no contexto ensino-aprendizagem.

Venha construir o seu Plano de Promoção dos Afetos em
contexto educativo/formativo!

  "As Neurociências apontam para o papel determinante

das características emocionais para o sucesso quer na

vida profissional: como resiliência, criatividade, análise,

curiosidade, espanto..."

  A formação visa promover a aquisição, atualização e o
aperfeiçoamento de competências, transferíveis para a

prática da formação profissional, com foco nas
neurociências, neurolinguística e psicologia positiva. Bem
como na lógica do estabeler uma Evidence Based Practice
em Educação, e assim construir instrumentos, ferramentas

e estratégias facilitadoras da aprendizagem. Visando a
máxima: Ser +Feliz para ser +Eficiente.

    A formação visa promover a aquisição, atualização e o
aperfeiçoamento de competências, transferíveis para a
prática da formação profissional, nomeadamente:

1. Aceder a conhecimentos das áreas das neurociências,

neurolinguística e psicologia positiva
2. Estabeler uma Evidence Based Practice em Educação
3. Construir instrumentos, ferramentas e estratégias
facilitadoras da aprendizagem
4. Ser +Feliz para ser +Eficiente

Sobre o Curso

Objetivos

www.psicosoma.pt



Professora Educação Especial no               

Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste.

Programação NeuroLinguística aplicadaàs
Vendas ISCAC | Coimbra Business School
Comunicação e Relacionamento
Interpessoal
 
Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra
Doutoramento em Ciências da Educação -

Formação de Professores Área de
estudoAplicação da Neurolinguistica ao
Contexto Escolar

www.psicosoma.pt
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Ferreira
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Fisiologia das Emoções

Bem-Estar e Aprendizagem

Tópicos

abordados

Conteúdos

www.psicosoma.pt

Curso 100%  Elearning 

cérebro triurno, neurónios e sinapses, mente
consciente e inconsciente, neurotransmissores,

cortex prefrontal, centro de recompensa…

felicidade com preditora de sucesso (plano Harvard
para ser +Feliz), estimular neurotransmissores favoráveis
à aprendizagem, a tender a necessidades humanas
básicas e seus veículos…

Estabelecer laços afetivos na aula
pressupostos neurolinguísticos, rapport de grupo
(linguagem sugestiva para professores), empatia,

reforço por feedback...

Promover a Mentalidade de Crescimento
profecias auto realizadas, Hábitos do Jovens/Crianças
Eficientes, promover crenças fortalecedoras,

vocabulário transformacional, coerência cardíaca…



+351 232 431 060

Infos e
Inscrições

APENAS 
79€

info@psicosoma.pt
editora@psicosoma.pt

www.psicosoma.pt

https://psicosoma.pt/courses/formacao-piec/
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