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CURSO EDUCADOR UPTOYOU
O CAMINHO AO MAIS VALIOSO: AS RELAÇÕES COM OS DEMAIS

Desfrute desta experiência de crescimento pessoal, tomada de decisões,
crescimento, motivação, educação… Em duas modalidades distintas: aula virtual
ou semipresencial. Nos moldamos para atender você.

OBJETIVOS
Oferecer uma proposta de crescimento que parta de uma experiência pessoal
concreta e que permita descobrir como vivemos e acolher nossa própria
realidade.
Ajudar a crescer em sensibilidade diante da complexa realidade emocional de
outras pessoas e da própria realidade emocional.
Propor ferramentas e recursos para o âmbito familiar e escolar que ajudem a
gerar oportunidades de encontro onde aparentemente se vêem problemas.

CONTEÚDO
FUNDAMENTAÇÃO: Tem como objetivo alcançar uma compreensão da
realidade emocional, do desenvolvimento do ser humano e das características
da educação emocional.
FERRAMENTAS E ATIVIDADES: Vivências dinâmicas de autoconhecimento e
tomada de decisões que logo poderá desenvolver na vida real, com a
finalidade de que seja sua própria experiência o ponto de partida para a
conceitualização teórica e prática da futura intervenção.
COMPLEMENTOS EDUCATIVOS: Aprofundamento em alguns aspectos
necessários para um acompanhamento pessoal gerando processos de
crescimento.

DIRIGIDO A
Pessoas maiores de 18 anos, pais e mães, educadores e pessoas com o desejo de
descobrir uma nova forma de viver e educar.

MAIS INFORMAÇÕES E CONTATO
info.brasil@uptoyoueducacion.com
WhatsApp: 55 22 99894-7545
Depois da formação você poderá obter um Diplomado em Educação Emocional UpToYou pela
Universidad Cristóbal Colón (Veracruz, México).

AULA VIRTUAL

VIVA A EXPERIÊNCIA UPTOYOU EM FORMATO ON-LINE

1° EDIÇÃO:
MODALIDADE
AULA VIRTUAL

80% sessões gravadas e 20% sessões ao vivo (Plataforma Google Meet*).
*Necessária conta Gmail.

DURAÇÃO: 60 HORAS
32 horas
14 horas
14 horas
horas de

gravadas (formação virtual gravada).
de trabalho pessoal.
de sessões ao vivo (atividades simples, 8 horas com o formador e 6
trabalho em equipe).

DATAS E HORÁRIOS
Sessão de boas vindas: 09 de fevereiro de 2022
Fim do curso: 18 de maio de 2022
*Iniciaremos com uma sessão on-line ao vivo de apresentação do curso de 19 às
20h30
Datas e horários das sessões ao vivo:
Toda quarta-feira, de 19 a 20 horas
Fevereiro: 09, 16 e 23
Março: 09, 16, 23 e 30
Abril: 06, 13, 20 e 27
Maio: 04, 11 e 18

VALOR
BRASIL R$1400
Você já realizou a formação anteriormente? Valor especial R$520,00
*Outros países: consultar
*Taxas de transferência internacional não inclusas.
O valor inclui acesso à nossa aula virtual, uso dos recursos para o seguimento de
aulas e o acompanhamento do aluno, caderno de slides (digital) e o caderno de
auto aplicação das ferramentas UpToYou (digital).

FORMADORES
JOSÉ VÍCTOR ORÓN, BIANCA STUTZ, LUCIANA CECI E MAYKO PETERSEN

INSCRIÇÃO
www.uptoyoueducacion.com/cursoportugues/

NOSSOS DESCONTOS E
PROMOÇÕES
Queremos ajudar você a viver nossas experiências de crescimento pessoal e por
isso preparamos vários descontos e promoções que podem interessar. Para
qualquer dúvida, não deixe de escrever para info.brasil@uptoyoueducacion.com.

DESCONTOS
20% de desconto para inscrições até 09/01/2022.
15% de desconto para famílias numerosas: com 3 ou mais filhos menores
de 25 anos apresentando documento de comprovação.
10% de desconto para amigos de antigos alunos: todos os nossos
estudantes receberão ao terminar a formação um desconto de 10% para
presentear amigos e familiares que queiram se inscrever em futuras edições.
Sem limite de pessoas que possa beneficiar. Aproveite!
Promoção UpToYou DUO: ao comprar 2 inscrições ao mesmo tempo, ganhe
20% de desconto na segunda inscrição.
*Todos os descontos se aplicam para inscrições particulares, não institucionais e
não são acumulativas.
*Máximo desconto em cada formação: 20%
*Consulte condições para pagamento parcelado.

