Apresentam:

Como podemos passar aos nossos jovens valores sejam
sociais, pessoais, educacionais, econômicos e culturais,
para que estes durem uma vida inteira?
O Coaching Teen capacita por meio de treinamento especifico,
desenvolvendo estratégias para a comunicação, elevação sensorial pelo
estímulo dos sentidos, motricidade, cognição a capacidade para raciocinar e
resolver problemas, estratégias para elevar a socialização.
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Ritah Oliveira
Master Coach certificada pelo ICI International Association of
Coaching Institutes, membro pela Sociedade Latino Americana de
Coaching; Personal Executive, Life e Teen Coach centrado em
relações interpessoais. Consultora pela Mental Performance
Systems\European Intelligence Institute® com Acreditação
Acadêmica concedida pela Education Quality Accreditation
Commission. Idealizadora dos Métodos Coaching Teen e Life
Coaching em uma abordagem de 3 INTELIGÊNCIAS;
Escritora, autora dos livros COACHING TEEN® – Coaching com PNL
Potencializando futuras pessoas de Sucesso e LIFE COACHING - Em
uma abordagem de 3 Inteligências© Potencializando as Relações
Interpessoais. Com mais vinte anos de experiência profissional na
Área Administrativa e nos últimos anos como estudiosa do
comportamento humano, desenvolveu projetos de pesquisa nos
quais aprofundou conhecimento na utilização de técnicas, tais como,
P.D.C. A, Analise Swot, entre outras, buscando, assim, referendar a
preocupação com a relação EU – OUTRO em que utiliza recursos
através da Inteligência Multifocal, Emocional e Coaching, este último
um modelo inteligente e eficaz na operação de intervenções
elegantes e estruturadas e mudanças de comportamento,
reformulação de hábitos etc.
Criadora através do desenvolvimento de metodologias exclusivas
para tipos de coaching - Para treinamento adolescente - Coaching
Teen e Life Coaching com ênfase em Inteligências Múltiplas.
Coautora nas obras SER + com COACHING e SER + com MOTIVAÇÃO,
Manual Completo de Coaching; Palestrante, Colunista da Revista
Eventos.com.br; Especialista em Psicologia Organizacional;
Professora, Bacharel em Administração de Empresas com
Habilitação em Gestão de Negócios; Técnica em Contabilidade.
OBJETIVO
DA
PROFISSIONAL
COACH
Através da abordagem de desenvolvimento humano, avaliar as forças
e fraquezas do cliente, definindo junto com este, os recursos internos
que serão utilizados na realização das necessidades, desenvolvendo e
acompanhando o fortalecimento de capacidades e potencialidades.
MISSÃO - Criar através das técnicas do Coaching, a capacitação das
pessoas em, sua autorealização mediante o alcance de suas metas,
alinhando-as para uma vida equilibrada entre seus valores e
propósitos, diante da ótica de otimização das relações interpessoais.
VALORES - Respeito, Ética, Honestidade
SLOGAN - Treinando e Acompanhando através de Rapport, seus
recursos internos; na vida e nos negócios.

Instituto Hélius
O Instituto Hélius foi criado com o objetivo de
desenvolver o Potencial Humano. Partimos do
pressuposto que todos possuem recursos internos
extraordinários que se desenvolvidos e utilizados,
podem fazer com que nos tornemos pessoas muito
melhores. Acreditamos que através do aprimoramento
das habilidades cognitivas e psíquicas o homem amplia
suas conquistas e pode atingir a excelência. Através de
cursos inovadores de formação e capacitação nas áreas
de Coaching, Programação Neurolinguística, Liderança,
Transformação Pessoal, Palestras e Treinamentos
visamos cumprir com nossa missão colaborando para a
existência de seres humanos e uma sociedade melhor.
MISSÃO
Apoiar o desenvolvimento e a transformação de
pessoas e organizações, visando a expansão de seus
potenciais, colaborando para a harmonia da sociedade
atual e futura.
VALORES
Realizar trabalhos com excelência, integridade,
criatividade, motivação e desenvolver a aprendizagem
através de atitudes humanizadas.
VISÃO
Direcionar os seres humanos para que despertem seus
potenciais através da PNL e do Coaching com um
trabalho inovador e de excelência.
Rhonnel Américo
Diretor executivo
Geógrafo com larga experiência pedagógica em cursos
de Graduação, Ensinos Fundamental e Médio.Terapeuta
Holístico credenciado ao Sindicato dos Terapeutas
Holísticos (SINTE) – CRT:46.165, Mestrando em
Educação pela Universidad de Jáen na Andaluzia –
Espanha, Especialista em Eco-turismo e Lazer,
Especialista em Gestão e Reforma Agrária.
Certificações internacionais:

ESTRUTURA LEGAL - Profissional liberal, autônoma; Membro
Master Coach certificada pela Sociedade Latino Americana de
Coaching, submetida ao Código de Ética dos profissionais da referida
sociedade.
METODOLOGIA
DE
ATUAÇÃO
COACHING
Com diferencial em analise de perfil, personalizando através de
adaptação ao questionário modelo Big- Five, análises de concepções,
modelos de inteligência, necessidades e crenças e valores.

Trainer em PNL - American University of NLP e
pela World NLP Council, MetaCoach - International
Society of Neuro-Semantics. Personal Executive & Life
Coach, Master Coach - International Association of
Coaching-Intitutes (ICI), Self-Actualizayion Psycology International Society of Neuro-Semantics.
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O conhecer, o dialogar e o decidir como base para o
fortalecimento dos processos de ensino e de aprendizagem para
adolescentes e jovens na vida e nas escolas.

CURSO | CAPACITAÇÃO COACHING TEEN
FACILITANDO APRENDIZAGENS
Data:
1º MÓDULO: 18,19,20 de SETEMBRO/2015
2º MÓDULO: 16,17, 18 de OUTUBRO /2015

Horário:
das 08h30 às 19h00
das 08h30 às 19h00

Local: MarBrasil Hotel : R. Flamengo, 44 - Itapuã, Salvador - BA, cep
41635-480

Carga-Horária: 60 horas
_______________
COMO SURGIU?
Partindo de pesquisas dentre outros, estudos da Sociedade Brasileira de Psicologia,
revelam que crianças e jovens com problemas de comportamento e queixas de
dificuldades de aprendizagem, foram caracterizadas como menos expostas a
fatores promotores do desenvolvimento.
A Master Coach Ritah Oliveira, criou através do desenvolvimento de metodologias
intervencionistas exclusivas para tipos de coaching, para treinamento adolescente o
Coaching Teen e Life Coaching com ênfase em Inteligências Múltiplas, para adultos,
ambos embasados na PNL – Programação Neurolinguistica. Estes métodos são
cunhados na publicação de três obras literárias publicadas pela Qualitymark Editora,
o Coaching Teen® em 2012, o Life Coaching© em 2013 e a Coleção Coaching de
Relacionamentos que será publicada à partir do segundo semestre 2015.
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_______________

A BASE: O LIVRO COACHING TEEN - Adolescência e
juventude são fenômenos de forte caracterização cultural e sua definição está
intimamente ligada à transformação da compreensão do desenvolvimento humano
e, também, à transformação da forma como cada geração adulta define a si própria;
distúrbios emocionais são característicos desta fase e motivo constante de
preocupação de educadores e pais.
Para tal, a autora criou o modelo Coching Teen, a ser aplicado aos jovens, de uma
forma bastante próxima de sua realidade e linguagem. Através deste livro, jovens e
treinadores conhecerão um novo caminho a percorrer, até então inexplorado pela
bibliografia da área. Escrito de forma didática e leve, apresenta todos os conceitos
do Coaching Teen, incluindo jogos, questionários e indagações próprias aos
coachees a quem se destina.
Com esta técnica, busca-se orientar o jovem de forma saudável, porém sem abrir
mão da leveza e da estética que os teens utilizam em suas conversas. Ritah busca,
portanto, aproximar-se cada vez mais daqueles que ainda estão em seu processo de
formação e, prestes a iniciar sua jornada pelo universo adulto, possuem inúmeras
dúvidas a serem respondidas.
_____________
OBJETIVOS DO TREINAMENTO


Capacitar e preparar os participantes através da elevação do desempenho
emocional e afetivo, estimulando a reflexão sobre as situações que envolvem a
relação do jovem e adolescente com um mundo que o cerca, em ações ou
caminhos mais adequados a ser executados para alcançar um objetivo, seja ele
da vida pessoal, estudantil e/ou profissional.



Estimular questionamentos incorporados nas ferramentas do COACHING TEEN®
que promovam interação, mediante implementos de soluções para entraves na
comunicação, “Facilitar a Aprendizagem” no que concerne a compreender a si e
ao próximo, aprendendo a viver de forma leve e segura!



E assim Responder às questões:
1. - Autoestima, bullying, sexo, drogas, aprendizagem, internet, profissão,
escolhas, como administrar?
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2. - Como lidar assertivamente com seu filho, aluno, cliente durante uma das
fases mais importantes da vida?
3. - Como passar aos jovens valores sociais, pessoais, educacionais,
econômicos e culturais?
4. - Como a identidade do jovem é trabalhada para que ele saiba sua
dimensão de sucesso e equilíbrio
_____________
PÚBLICO-ALVO:






Psicólogos | Professores | Pedagogos | Psicopedagogos
Consultores | Coaches
Assistentes Sociais
Profissionais da Área de RH e Educação
Pais que queiram lidar de maneira eficaz com o jovem e o adolescente

_____________

PROGRAMA: 60 Horas
MÓDULO 1 (18,19 e 20 de Setembro de 2015)
 ETAPA 1: PNL Programação Neurolinguística (15h) - Valores, Crenças e Emoções.
 ETAPA 2: Coaching (15h) - Habilidades, Inteligências e Competências.

MÓDULO 2 (16,17 e 18 de Outubro de 2015)
 ETAPA 3: Mapas Pensantes (8h) - Habilitar para uso do método.
 ETAPA 4: Coaching Teen® (22 h) - Habilitar para uso do método.

COACHING – O QUE É? O processo de apoiar uma pessoa na identificação e criação de
estados desejados, desenvolvendo e acessando seus recursos internos.
PNL – O QUE É? - Programação Neurolinguística – é um conjunto de modelos, axiomas
e crenças que seus praticantes utilizam visando principalmente ao desenvolvimento
pessoal e profissional. É baseada na ideia de que a mente, o corpo e a linguagem
interagem para criar a percepção que cada indivíduo tem do mundo, e tal percepção
pode ser alterada pela aplicação de uma variedade de técnicas. A fonte que embasa tais
técnicas, chamada de "modelagem", envolve a reprodução cuidadosa dos
comportamentos e crenças daqueles que atingiram o "sucesso”.
MAPAS PENSANTES® - O QUE É? - Metodologia de ensino que coopera com a construção
do conhecimento em qualquer ambiente de aprendizagem. Está alinhada com a maneira e a
velocidade de aprendizagem a que jovens do mundo atual estão submetidos no dia-a-dia.
Está fundamentada em alguns pressupostos científicos, tais como: a) nosso cérebro é um
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detector de padrões; b) em torno de 70-90% das informações que chegam ao nosso cérebro
são originadas no campo visual; c) o aprendizado é mais eficaz quando a construção do
conhecimento é feita de maneira dialógica; d) paralelo à construção do conhecimento
através da mediação dando significado à aprendizagem, ocorre o chamado “gancho
emocional” que impulsiona a curiosidade para aprender a aprender. São recursos visuais.

No entanto, eles ampliam a definição de organizadores gráficos ao enfatizarem a sua
aplicação em consonância com específicos processos de pensamento, fundamentado
originalmente a partir dos chamados “Thinking Maps®”, foram elaborados pelo
americano Dr. David Hyerle, em 1987 autor de importantes livros sobre ferramentas
visuais para construção do conhecimento, tais como: Visual Tools for Transforming
Information into Knowledge (D. Hyerle, 2009), Visual Tools for Constructing Knowledge
(David Hyerle)
_____________
APRESENTAÇÃO PROJETO COACHING TEEN:
O perfil educacional da população brasileira e de alguns países no mundo, não encontra
em nenhuma instancia, seja ela publica ou privada, a promoção conjunta de ações
envolvendo discentes e docentes, afim de que os fatores responsáveis por um
significativo do nível de produtividade tornem-se inexistentes. Desse modo, em uma
sequencia prática e dinâmica, com excelente equilíbrio entre a apresentação de
conceitos e a execução de exercícios graduados para o desenvolvimento de
habilidades, estes podem vislumbrar suas reais expectativas diante de suas motivações
aos seus estados desejados, atribuindo a isso o uso da flexibilidade, intenção e ação, a
fim de obter melhoria constante.
Esse projeto fundamenta-se na assunção do conhecer, do dialogar e do decidir como
base para o fortalecimento dos processos de ensino e de aprendizagem das escolas, na
terapia para psicólogos e psicopedagogos e em como lidar melhor com as questões do
jovem para os assistentes sociais. Por cultura, esta vem a ser uma modalidade de
sucesso, haja vista a notória resistência dos jovens a métodos convencionais de
avaliação e monitoramento.
Executar atividades que promovam o desenvolvimento de jovens adolescentes, em
várias áreas, auxiliando os processos de valoração do autoconhecimento, autoestima, e
visão sistêmica. Partindo de estudos em que o funcionamento do cérebro e o
processamento das informações são captados pelos órgãos dos sentidos é que se
justifica a inserção da metodologia Mapas Pensantes® cunhada pela Mestra em
Psicologia Carla Carvalho aos treinamentos do projeto Coaching Teen®, haja vista a
autora Ritah Oliveira utiliza também representações não linguísticas durante o
processo.
Assim diante das pesquisas que já foram realizadas que vêm demonstrando o sucesso
do uso dos Mapas Pensantes na prática do ensino tanto em ambientes escolares como
empresariais, obtendo vantagens em nível de suporte neurocientifico, comunicação de
modelos mentais de conceitos lineares e não lineares. As autoras identificaram que a
parceria, entre estas metodologias representam uma conexão poderosa nos contextos
objetivos da visão sócio interacionista realizada nos treinamentos Coaching Teen® que
intencionam proporcionar o treinamento bem como acompanhamento de jovens
adolescentes em um processo de fortalecimento do autoconceito que ocorre durante a
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transição da infância ao estado adulto de SER humano. Desse modo, apoiar o Coachee
Teen, a tornar-se o que ele quiser SER, sendo o melhor que ele possa SER.
EDUCAÇÃO
Os processos educacionais atuais estão passando por transformações com finalidade de
fazer com que o conhecimento seja de fato de extrema importância na vida do jovem.
Então, os conteúdos são ensinados de forma interdisciplinar fazendo com que o que é
ensinado na Escola faça sentido no seu dia a dia. Conhecer uma abordagem moderna aplicada ao
estudo da excelência humana; Identificando os principais pressupostos da comunicação
humana que é apresentado num modelo de comunicação eficiente e impactante através da
identificação dos principais fatores para uma comunicação de sucesso por meio do
reconhecimento das pistas de acesso inconscientes e desenvolver a autoconsciência.
Balizadas através dos 4 os pilares da Educação propostos pela UNESCO; Aprender a
conhecer, Aprender a fazer, Aprender a conviver, Aprender a ser este treinamento amplia a
capacidade de comunicação para influenciar de forma positiva as pessoas, compreendendo
como o cérebro humano funciona e seu papel nas nossas emoções minimizando malentendidos da comunicação e clarificando significados mediante o despertar do poder
carismático que há na arte de criar e manter bons relacionamentos. Assim, se refletirmos sobre
o adolescente e seu desenvolvimento como cidadão, alguns pontos devem ser evidenciados. Tais como: Quais
são as motivações de um adolescente?Qual a importância dos limites?Como lidar com as
ânsias e os desejos dos jovens?De que forma os possíveis problemas da adolescência
podem ser evitados e/ou trabalhados?A relação entre pais e filhos. O aprendizado e a
Escola?

Para um professor, a PNL fornece um conjunto de técnicas essenciais e aplicações que
permitem uma comunicação significativa para a aprendizagem ocorra. Com raízes
firmemente na terapia e linguística, especialização em PNL abre oportunidades não só
para a melhoria efetiva concretização e realização para os estudantes, mas também
técnicas para o desenvolvimento profissional, pessoal e autonomia para o professor.
VULNERABILIDADE SOCIAL
Educadores Sociais vivenciam através do convívio com crianças, adolescentes e jovens que
vivem o momento de “ruptura dos vínculos sociais”. Indivíduos estes que fazem parte de
um conjunto de questões relacionadas à identidade cultural, gênero, raça e posição na
família também são elementos utilizados nas diversas caracterizações de exclusão social.
Que inclusive levam em conta aspectos relacionados ao uso de drogas e à realização
pessoal, deste modo serem conduzidos diante da concepção de um processo de
comunicação eficaz que se traduz no empoderamento deste através da autodescoberta
que dá visão e direção às suas ações com o educando adolescente, através do contexto de
suporte, promovendo um ambiente de confiança com o assistido e criatividade para
descobrir soluções, implementando o processo de comunicação, que é norteado pelo
questionamento e análise da observação da perspectiva do outro antes e durante sua
abordagem - Quem ele é? O que é importante para ele? Como ele prefere receber
informações?
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MEIO TERAPÊUTICO
Ao ser utilizada como modelagem do comportamento terapêutico a PNL por sua
característica pragmática, compreende técnicas altamente efetivas para serem utilizadas
por pessoas que desejam ser mais felizes, superar qualquer contexto limitante, ou um
sofrimento específico, podendo ser utilizada por qualquer terapeuta, de qualquer linha de
atuação , como ferramenta para tornar o seu trabalho mais efetivo e acelerar resultados.
Objetiva aliar ou invés de suprimir outras práticas terapêuticas, complementando-as para
ampliar mapas e alternativas em casos de distúrbios comportamentais , superação de
fobias, traumas, medos, ansiedade e depressão, contribuindo também com técnicas para o
desenvolvimento da autoestima e autoconfiança, inteligência emocional, capacidades para
lidar com problemas de relacionamento e stress.

______________
AONDE NOS LEVA?
Como aliado ao projeto educacional das instituições de ensino, tanto públicos quanto
privados, o Coaching promove mudanças, soluções, ideias, transformações, e
resultados no processo de ensino, agindo na realização de um trabalho com objetivo
específico, decorrente de problemas e necessidades oriundos de caráter motivacional
dos adolescentes. É a única metodologia existente no mercado, que utiliza técnicas
desenvolvidas pelas mais conceituadas instituições, esta direcionada para o público
adolescente e jovem, está estruturada, dentro da ótica do Coaching de vida, onde as
pessoas são estimuladas a investir em si mesmas, para usufruir plenamente do seu
potencial, a fim de criar excelência, pensando nas coisas de "outro modo", vendo sob
"novos pontos de vista" e ainda levando "outros fatores" em consideração. Seguindo
os princípios da PNL para adequação de ações, mente linguagem e resultados.
Os jovens provenientes de lares com maior nível socioeconômico costumam conseguir
contagens mais elevadas nos testes de inteligência, haja vista lhes são proporcionadas
melhores oportunidades de desenvolvimento físico, emocional e intelectual e na
estimulação de suas capacidades, incluindo-se possivelmente a familiaridade com os
materiais utilizados em testes acadêmicos e psicológicos. Os resultados indicam que
adolescentes pertencentes aos segmentos socioeconômicos mais baixos são aqueles
que mais demandariam medidas político educacionais, voltadas para a promoção da
competência social, sucesso acadêmico e, consequentemente, do bem-estar. Ao lado
do investimento dos órgãos públicos em mudanças estruturais mais amplas que
reduzam os fatores de risco apontados no presente estudo, pode-se defender,
também, o investimento concomitante em programas de Treinamento de Habilidades
Sociais. A primeira, como alternativa de prevenção, por meio da ação integrada entre
escola e família. A segunda, associada a intervenções terapêuticas, visando à superação
de dificuldades interpessoais e dos problemas a elas associados, como a violência por
exemplo.
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_________
TREINADORES / FACILITADORES

RITAH OLIVEIRA Master Coach certificada pelo ICI International Association of
Coaching Institutes, membro pela Sociedade Latino Americana de Coaching; Personal Executive, Life e Teen
Coach centrado em relações interpessoais. Consultora pela Mental Performance Systems\European Intelligence
Institute® com Acreditação Acadêmica concedida pela Education Quality Accreditation Commission.
Idealizadora dos Métodos Coaching Teen e Life Coaching em uma abordagem de 3 INTELIGÊNCIAS.
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ver mais em www.ritaholiveiracoach.com, um portal completo da profissional, com fotos, artigos,
parceiros, serviços, downloads, vídeos, entrevistas para veículos de mídia escrita, TV, rádio entre
outros).

RHONNEL AMÉRICO Trainer em PNL - American University of NLP e
pela World NLP Council, MetaCoach - International Society of Neuro-Semantics. Personal Executive &
Life Coach, Master Coach - International Association of Coaching-Intitutes (ICI), Self-Actualizayion
Psycology - International Society of Neuro-Semantics.
ver mais em http://www.institutohelius.com.br
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CARLA CARVALHO Mestre em Psicologia pela Universidade Federal da
Bahia e especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdades Integradas Olga Mettig.
Psicóloga especialista em Educação Cognitiva. Pesquisadora principal no Brasil sobre Mapas
Pensantes® desde 2010. Atuou durante cinco anos como mediadora/ professora especializada no
Hope Center for Cognitive Education - centro multidisciplinar de Desenvolvimento Cognitivo em
Londres e, durante dois anos como Psicóloga do departamento de pesquisa de projeto educacional
de grande porte do governo do estado da Bahia. Larga experiência com acompanhamento e
desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas com crianças, adolescentes e adultos que
apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou comportamento.
_____________

INVESTIMENTO NO PROGRAMA COMPLETO
INDIVIDUAL
VISTA

Boleto ou depósito à vista

5 x de R$440,00 CARTÃO DE CRÉDITO

R$ 1.850,00
R$ 2.200,00

GRUPOS DE 5 PARTICIPANTES
VISTA

Boleto ou depósito à vista

4 x de R$500,00 CARTÃO DE CRÉDITO

R$ 1.650,00
R$ 2.000,00

PESSOA JURÍDICA
1 PARTICIPANTE

Boleto ou depósito à vista

R$ 1.850,00

2 PARTICIPANTES Boleto ou depósito à vista

R$1.600,00 (CADA)

3 PARTICIPANTES Boleto ou depósito à vista

R$1.490,00 (CADA)

ACIMA DE 5
PARTICIPANTES

R$1.350,00 (CADA)

Boleto ou depósito à vista
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______________

Incluso no investimento:
Excelente estrutura de aprendizagem e conforto no Hotel MarBrasil;

12 Coffees Break (manhã e tarde);
Material de Apoio; Apostila;
1 livro Coaching Teen®
_____________

Para os participantes que vierem de outras localidades, o Hotel MarBrasil em
parceria com os organizadores do evento oferece tarifas especiais para
hospedagem:

ACOMODAÇÕES
SUPERIOR SGL / DBL

DIÁRIA EXCLUSIVAS PARA
EVENTOS - ESPECIAL
R$220,00

Condições Gerais:











Não cobramos taxa de serviço;
Diárias incluem café da manhã servido no restaurante, 01 vaga na garagem e Free
Wi Fi;
Diárias começam às 14h00 e terminam ao meio dia (12h00);
Gratuidade de uma Água Mineral de 1,5 L no dia do check-in;
Essas tarifas correspondem à ocupação de até 2 pessoas na acomodação;
Cada pessoa extra, cobra-se 30 % sobre valor da diária (com exceção dos aptos
executivos que só comportam até 2 pessoas);
Acomodações Triplas e Quádruplas, são compostas de 01 cama de casal ou 02
camas de solteiro + bi-cama ou sofá-cama (com exceção da Suíte Master que
possui 02 quartos com 01 cama de casal em cada);
Tarifas sujeitas à alteração sem prévio aviso;

Mar Brasil é um Hotel de charme, localizado em frente à
praia do Farol de Itapuã, em meio às melhores praias da cidade e a 10 minutos do
aeroporto. Em 2010 o Hotel concluiu sua ampliação, oferecendo 66 acomodações para
hóspedes a negócios ou a passeio. O Hotel tem como anexo a Casa de Vinícius de Moraes,
onde morou o poeta em sua estada na Bahia. É a combinação perfeita entre o descanso em
um lugar paradisíaco com a localização estratégica para a realização de negócios.
Faça um tour pelo hotel visitando o site: www.marbrasilhotel.com.br
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
www.ritaholiveiracoach.com
www.institutohelius.com.br
Solicite a ficha de inscrição no link ou através do e-mail:
mailing@ritaholiveiracoach.com
atendimento@institutohelius.com.br
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