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COMO CONSEGUIR FILHOS
FASCINANTES, ALUNOS BRILHANTES
Duração: 12 horas

APRESENTAÇÃO

Estratégias para desenvolver atitudes e comportamentos de sucesso nas crianças e nos
adolescentes.
Como despertar as potencialidades cognitivas - como o saber pensar - para evitar o fracasso da
inteligência.
Fomentar competências sociais e morais que facilitem o amadurecimento da personalidade.
OBJETIVOS

- Sensibilizar os participantes para as novas e complexas exigências da educação multifocal na
atual sociedade da Informação e do Conhecimento.
- Informar sobre os desafios intelectuais e sociais que as crianças e os adolescentes estão a
enfrentar.
- Despertar uma consciência alargada sobre as megatendências da sociedade humana.
- Transmitir estratégias e sugerir processos para aplicar na relação educativa com os filhos e os
alunos.
CONTEÚDOS

- Viver no século XXI: desafios educativos!
- Pensar a educação: de Edgar Morin a Augusto Cury.
- Para uma educação multifocal: cognitiva, emocional e social.
- Hábitos para uma saúde integral bem sucedida.
- Descobrir o mundo: a influência da família, da escola e da sociedade.
- Desenvolver os recursos pessoais: do autoconhecimento à autoconfiança.
- Para uma inteligência de sucesso: estratégias cognitivas e relacionais.
- Os limites da educação: do abandono ao autoritarismo e à manipulação da mente.
- A influência das crenças e da religião na educação.
- Esquemas cognitivos: como abortar as potencialidades de uma criança.
- Como criar jovens pensadores, livres e criativos.
- Desafios do crescimento: estilo de vida e escolhas.
- As incógnitas e incertezas do futuro: desenvolver defesas e criar jovens pró-ativos e empreendedores.
DESTINATÁRIOS

Público em geral, Pais, Educadores de Infância, Professores, Psicólogos.
FORMADOR

Professor Doutor Nelson S. Lima - Ensenãnzas Superiores de Ciências de Neuropsicologia (início
na Universidade do Porto e conclusão no Instituto de Bioinformación), Curso de pós-graduação em
Hipnologia Médica (Instituto de Bioinformación), Doutoramento em Psychological Research
(Universidade de Birxam) e investigador em Human Evolution na Universidade do Futuro. Professor e
Coordenador de Mestrados e Doutoramentos em Inteligência Multifocal e Neurociência na
Universidade do Futuro (Brasil). Presidente do European Intelligence Institute. Diretor da Divisão de
Investigação da Euradec (Associação Europeia para o Desenvolvimento da Educação e da
Cidadania). Delegado na Europa do Instituto Brasileiro de Neurobusiness (Brasil) e da Zigma
Consulting (América Latina). Colaborador de diversas revistas (articulista e membro do Comité
Editorial da "Revista do Empreendedor" da Associação dos Empreendedores de Angola, articulista da
revista "Progredir", e outras).

