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PROJETO EDUCATIVO UPTOYOU

1- INTRODUÇÃO
1.1. O QUE UPTOYOU OFERECE
UpToYou é uma proposta de crescimento pessoal e organizacional a partir de
nossas experiências emocionais com dois pilares fundamentais: o
autoconhecimento e a melhora das relações pessoais em todas as etapas e
âmbitos da vida da pessoa.
Desenvolvemos nossa atividade em muitos âmbitos: a família, o colégio, a
universidade, as organizações e empresas.
O ponto inovador deste projeto é que parte da experiência emocional
concreta e pessoal para que cada pessoa descubra por que vive de
determinada maneira, acolha sua realidade e a faça crescer. A partir deste
conhecimento de si mesmo, convida-se a considerar a transcendência de
nossas decisões. Para isso, UpToYou se centra na realidade que cada
pessoa vive, única e complexa e evita receitas, truques ou conselhos
generalistas. Busca-se uma educação a partir do interior da pessoa, mais que
de meros comportamentos. E se aprende a transformar toda tarefa ou
aprendizagem em uma oportunidade de melhora das relações. Desta forma,
com o crescimento pessoal advém o organizacional, e isto é reforçado ao
colocar a organização ao serviço da melhora das relações no trabalho.
Em um colégio, em uma família, em uma universidade, em uma empresa, se
as relações interpessoais são saudáveis e a atividade realizada é uma
experiência de encontro pessoal, tudo se desenvolve com criatividade, com
inovação, com generosidade e com responsabilidade. Caso contrário, tudo é
pesado, nada avança suavemente e podemos chegar a viver em oposição
uns aos outros.
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Contamos com duas linhas de trabalho:
A linha de pesquisa com várias universidades (SLAM University, Universidad
UPAEP, Reading University, Universidad Cristóbal Colón, Universidad de
Navarra) para pesquisar sobre as emoções na ação humana e o crescimento
pessoal, no diálogo entre filosofia, psicologia e neurociência.
A linha de formação para docentes escolares e universitários, famílias,
empresas e organizações, e crianças e jovens. Em todos os casos, com
programas diversificados segundo o contexto.

O amplo espectro de UpToYou se deve a que, onde há duas pessoas
interagindo entre elas a propósito de alguma tarefa ou trabalho a realizar,
surge a pergunta crucial sobre como interagir para que nossa tarefa
suponha uma experiência de crescimento pessoal no encontro com o
outro? Entende-se, assim, nossa preocupação: se o que fazemos está ao
serviço do encontro, toda tarefa será valiosa e nos entregaremos com paixão
à sua realização. O ser humano necessita sentir que seu trabalho é valioso e
não simplesmente útil. Isto marca a diferença no que fazemos e vivemos.
Estamos centrados na pessoa, por isso UpToYou é uma proposta, em
primeiro lugar, de crescimento pessoal. Por este motivo, o programa é
essencialmente respeitoso, compatível e impulsor da missão e valores de
cada pessoa ou organização, potencializando sua originalidade. A missão de
UpToYou é ajudar cada pessoa a crescer em seu processo de
amadurecimento emocional, no conhecimento próprio e assumindo
plenamente sua liberdade e responsabilidade. E o fazemos através de um
atendimento personalizado e focado no crescimento de suas relações
interpessoais.
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Mas nem todo o desenvolvimento pode ser qualificado de crescimento,
senão somente aquele que parte da aceitação da realidade recebida e a
aperfeiçoa através de um caminho de enriquecimento das relações
interpessoais. Neste caminho, as pessoas desenvolvem sua liberdade,
exercendo-a, tomando decisões e assumindo a própria responsabilidade.
Nosso objetivo é ajudar a discernir e a buscar a resposta mais adequada que
cada pessoa tem a dar, de acordo com a identidade e o momento vital em
que se encontra. Sabemos que em toda decisão estamos jogando nossa
forma de ser pessoa. Por isso é urgente que a pessoa atue desde a
interioridade, melhorando as relações pessoais que vive e não
simplesmente atendendo requerimentos do exterior.
Um educador ou diretor UpToYou não é um instrutor que aplica uma
metodologia, uma técnica didática ou o conteúdo de um manual, mas se
torna um referente que fala com a coerência de toda atuação, que motiva
pela qualidade de suas relações interpessoais com o outro e que transforma
toda realidade em experiência de crescimento. Assim, todos, também o
educador ou o diretor, crescem.

1.2. COMO NASCEU E ONDE CHEGAMOS
UpToYou nasceu como consequência de uma intuição a que se chegou
depois de uma ampla experiência educativa e que aparece reiteradamente
confirmada: qualquer método educativo, por inovador e valioso que seja, não
apenas fracassa, senão que pode ser contraproducente, se as relações
educador-educando não são as adequadas. Isto é, a qualidade da relação
educador-educando é a chave e a base da experiência educativa. E as
relações humanas têm sua própria linguagem, que é a emocional.
Por isso, nossa proposta parte da realidade emocional. Por nossa forma de
entender o crescimento, queremos ajudar a pessoa a acolher a realidade que
lhe toca viver. Este foi o segundo motivo para trabalhar a partir das emoções,
pois elas nos remetem à realidade já vivida.
Isto levou a uma pesquisa internacional e multidisciplinar exaustiva, em
colaboração com várias universidades, congressos e publicações sobre a
realidade emocional e o crescimento pessoal. Inicialmente, nos
preocupamos pelo mundo adolescente, mas ao descobrir o valor da
proposta, passamos a abarcar todas as idades e todos os contextos.
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A pesquisa, a qual não paramos de aprofundar, passou à implementação
educativa em outubro de 2014 e desde ali não parou de crescer. Em 2017,
UpToYou já desenvolvia sua atividade na Espanha (Pamplona, Tafalla,
Valencia, Sigüenza, Bilbao e Belorado) Brasil (Cachoeira Paulista,
Macaé), México (Puebla, Veracruz) e Camarões (Bamenda e Kumbo).
Atualmente, continua estendendo-se em mais cidades e países da Europa e
América. A implementação na empresa começou em abril de 2018, depois
de vários estudos, estadas curtas e congressos em diversas escolas de
negócios (Copenhagen Business School, IESE Barcelona Universidad de
Navarra e outros) e a experiência de trabalho com equipes diretivas começou
na empresa GEDESCO e na Universidade UPAEP.

Neste trajeto, emergiram os dois grandes princípios que sustentam nossa
proposta:

1.A adequada intervenção para o crescimento é aprender a ser
pessoa, e isso somente ocorre graças à relação interpessoal.

Por isso dizemos que, na verdade, somente terá valor a educação e a direção
de equipes que esteja ao serviço do crescimento pessoal e a melhora das
relações. Nenhum âmbito educativo ou de trabalho é fim em si mesmo,
senão que questões éticas como “que tipo de pessoa quero ser” ou “que tipo
de relação tenho” estão presentes em toda atividade. Dali surge a
necessidade de nos centrarmos na pessoa em todo o momento.
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2. O educador ou diretor está chamado a crescer

Não cabe a proposta de uma educação, ou trabalho técnico, onde o
professor ou o membro da equipe diretiva permaneça à margem do
processo de crescimento, como se de um instrutor se tratasse. Se o centro do
crescimento pessoal está nas relações pessoais, isso implica que somente
crescemos se crescem os que estão em relação conosco. Ademais, para que
nos relacionamos, se não é para o crescimento mútuo? Dali surge a
necessidade de uma formação intensa, ampla e pessoal do docente e do
membro da diretoria em seu crescimento pessoal. Somente quem cresce
promove o crescimento.

1.3 IMAGEM E NOMENCLATURA
O programa recebe este nome como abreviatura da expressão inglesa It is
up to you. A expressão up to em inglês significa “até”, logo, literalmente
significa “até você”. Refere-se a uma ação que começou, mas, em sua
evolução, chega à pessoa e põe de relevo sua responsabilidade, pois o que ela
realizar será um elemento chave na evolução da ação. Popularmente, a
expressão inglesa se traduz de muitas formas. Nós optamos pela tradução
“depende de você” porque é a que mais evidencia que a pessoa é autora,
responsável e construtora de sua vida.

Escolheu-se este nome porque muitas vezes se vive a situação emocional
como a última palavra, de tal forma que a pessoa se percebe como que
chacoalhada pelos acontecimentos como se fosse um barco a vela e sem
timão. Se não se aprende a ser um autor responsável pela própria vida, surge
a criança caprichosa, o jovem temerário, o adulto desorientado ou o ancião
desesperançado. Ao indicar que “depende de você”, pretende-se ressaltar
que a pessoa coloca a última palavra, porque pode conhecer-se mais a si
mesma e seus dinamismos interiores e a atuar sobre sua realidade,
atendendo a toda sua complexidade e à qualidade de suas relações.
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Por complexa que seja a situação, pode-se introduzir novidade, a pessoa nunca
deixa de ser autora de sua vida, sabendo que ao decidir fazer algo, está
decidindo também que tipo de pessoa ser e que tipo de relação manter
com as pessoas concretas com quem vive.
Ademais, foram escolhidas as cores do semáforo (verde, amarelo e vermelho)
em relação com a diversidade de tendências interiores da pessoa. Cada um
necessita conhecer quais delas deixar fluir (verdes), quais contextualizar
(amarelas) e quais reorientar (vermelhas), dependendo se nos ajudam a relação
ou não. As tendências vermelhas, que não ajudam no encontro, não buscamos
eliminá-las, mas necessitamos descobrir o que nelas é desnecessário.

Por exemplo, se alguém tem a
tendência de ser muito egoísta, não se
trata
de
que
corrija
seus
comportamentos egoístas, mas que
descubra como se forjou esta
tendência ou traço e cure as relações
passadas. A partir dali, descobrirá o
desnecessário de manter este traço e
poderá gerar uma novidade.
Talvez necessitava ser egoísta para
sobreviver naquele ambiente passado
e o egoísmo cumpriu sua função.
Descobrir o bom que havia no
egoísmo ajuda a que, em um novo
contexto, a pessoa possa atuar
criativamente. Chamamos rastros de
humanidade ao descobrir o bom de
qualquer situação, por caótica que
seja.

Buscamos que a pessoa aceda à sua interioridade e atue a partir dali. Ao
ajudar a pessoa a aceder à sua interioridade a partir do comportamento, toda
ação será expressão de sua interioridade e ela desenvolverá sua autoria.
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2.- NOSSA PROPOSTA
2.1. O QUE BUSCAMOS

2.2. NOSSA COMPREENSÃO
A. DO CRESCIMENTO E DA EDUCAÇÃO
1. Educar é ajudar a que a pessoa cresça. O elemento crucial do
crescimento está no exercício da própria autoria e, de forma paradigmática,
na tomada de decisões, já que ao decidir o que fazer na relação com os
demais, se decide quem ser. Nossos atos voltam sobre nós e nos determinam,
sem nunca fechar o crescimento.
2. A ação humana é sempre ação social, por isso crescimento pessoal e
social são dois lados da mesma moeda. Ademais, não propomos que a
pessoa se contraste ou confronte com seus ideais ou valores - entendidos
como padrões previamente definidos -, mas com o imediato face a face da
relação interpessoal. Ação e decisão são sempre diante de um rosto concreto.
3. O ponto de partida do crescimento é a acolhida pessoal da realidade
recebida. É muito o recebido: corpo, família, cultura, país... Nesta recepção, a
pessoa é basicamente passiva e faz falta que o primeiro ato do educando seja
a acolhida dessa realidade sem querer mudá-la, reconhecendo o impacto
que tem em sua vida.
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4. Nada pode ser acolhido se não é conhecido. Isto implica não julgar a
realidade que nos toca viver, senão estudá-la para alcançar o
autoconhecimento. Só assim, conhece-se a complexidade presente em
qualquer acontecimento. Partimos das emoções, pois falam da realidade
vivida e por seu estudo conhecemos nossa complexidade pessoal.
5. Nossa atividade se orienta a melhorar o acolhido. Alcançado o
conhecimento, procede à decisão e realização do decidido. Mas, nem
toda decisão faz crescer, senão aquela que aperfeiçoa o recebido ou, dito de
outra forma, a que melhora as relações interpessoais. Portanto faltam
processos de cura e de fortalecimento do vínculo interpessoal, o qual se
consegue através do agradecimento e a reconciliação interior e se reconhece
na leitura unificada e agradecida da própria vida. O processo de formação é
um processo sem fim, aberto a um crescimento irrestrito.
6. No encontro, todos crescem. Ao ligar educação ao crescimento, a
intervenção educativa ou de transformação da realidade não vem a corrigir
uma deficiência do outro, senão que pertence à nossa natureza. Ambos,
educador-educando ou dirigente-colega de trabalho, precisam da educação
e do crescimento. Isto unifica educação, crescimento e vida profissional.
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B. DO TRABALHO
1. O trabalho deve ser valioso e não somente útil. Para que o trabalho seja
valioso, este tem que consistir em transformar a realidade, colocando-a ao
serviço do encontro interpessoal. O valioso, propriamente falando, é a pessoa
e seu encontro com os demais. O útil é nossa capacidade de transformar o
mundo, a cultura e nós mesmos. Nenhuma utilidade é valiosa por si, mas o
será se serve para que o ser humano viva humanamente.

2. As competências que se adquirem como experiência de encontro se
exercitam em favor de uma sociedade melhor. Se a instituição ou a
empresa não cuida que todos os aspectos diários estejam ao serviço do
crescimento das pessoas e da melhora das relações, por que esperar que o
aluno, o professor, o executivo ou o operário se entreguem generosamente a
seu trabalho, estejam motivados e sejam criativos? E se a aquisição de uma
competência não foi a oportunidade para melhorar as relações, por que o
exercício da competência servirá para viver melhor juntos?

3. A pessoa é a maior riqueza e por isso é o maior recurso. Isto implica
que a pessoa já tem tudo o que necessita para crescer, agir e trabalhar. A
pessoa é quem pode introduzir novidade neste mundo. Não temos que
adicionar nada à pessoa, senão ajudar a que expresse toda sua riqueza
interior. Isto leva a uma atitude muito positiva, permite o trabalho
colaborativo e a confiança mútua, que é a base de todo crescimento coletivo
e organizacional.
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C. DAS EMOÇÕES
1. As emoções são uma expressão da complexidade de nossa vida em
uma conjuntura concreta e, portanto, não são uma reação. Por exemplo,
quando após gritarmos com alguém, nos perguntam “Por que você está
gritando?" E respondemos "Porque isso me deixou nervoso", estamos
assumindo que as emoções são uma reação ao impacto de algo ou alguém
sobre nós. Pensamos que na verdade se trata de uma expressão, não de uma
reação. Se levarmos em conta nossa forma de viver e de nos relacionarmos,
como temos entendido e significado a vida ao longo de nossa história e o
acontecimento concreto, que objetivos temos e um longo etc., descobrimos
que ninguém nos deixou nervosos, mas que em um contexto concreto surgiu
uma realidade pessoal. Outra pessoa poderia viver a mesma situação e não ter
ficado nervosa. Nosso sentimento fala de nós e da forma como significamos o
acontecimento, mas não do acontecimento em si.

2. As emoções são informações, uma janela para a nossa interioridade.
Por isso, são uma via excelente para o autoconhecimento. Se os sentimentos
são informações, podemos nos perguntar: o que eles nos informam? Os
sentimentos nos informam de como vivemos e da complexidade de nossa
vida. Portanto, quem vive como vive, pensa como pensa, quer o que quer, se
relaciona como se relaciona, faz o que faz e da forma como o faz... então é
normal que se sinta como se sente. Visto assim, os sentimentos são o resultado
de tudo o que foi dito anteriormente, da complexidade de nossa vida.
Constituem um efeito de como vivemos. Os sentimentos são informações
valiosas sobre uma pessoa e o que se deve fazer com a informação é conhecêla, não julgá-la. Por isso, em UpToYou é fundamental seguir um caminho de
interiorização que parte da realidade emocional pessoal e termina quando a
pessoa cresce no conhecimento de sua complexa realidade vital pessoal.
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3. As emoções geram tendências. As emoções demandam que a pessoa
se posicione diante da realidade. Atender à tendência gerada pelas emoções
requer que a pessoa realize atos globais pessoais, nos quais ela se posiciona
diante deste mundo, afetando-se a identidade pessoal. Uma tendência não
determina a ação de uma pessoa, mas a orienta. Ademais, a orientação que
desperta depende de como tenham sido compreendidas as informações
contidas no sentimento e daí sua importância e sua limitação. Por exemplo,
quando diante da mesma experiência de frustração, geram-se diferentes
tendências em função de se entender que devo ter sido ignorado ou que
simplesmente não puderam atender-me. Por outro lado, a tendência gerada
se concretizará em uma ação em função da complexa situação pessoal e da
conjuntura. Por exemplo, diante de uma tendência de ira, uma pessoa pode
projetá-la em outra pessoa, outra em si mesma, outra pode usá-la
criativamente e expressá-la em uma pintura, e assim por diante. Ao não
determinar a ação, tenho que acolher a tendência e colocá-la em um
contexto maior que permita que a pessoa seja a autora de sua vida,
realizando atos globais e pessoais.

D. DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL
1. Como as emoções são informações, nos dedicamos a estudá-las e
não a julgá-las. Mais ainda, se estudamos, é porque acreditamos que algo
bom obteremos com o estudo. Um exemplo muito básico seria: vemos uma
pessoa vestindo sua camisa no avesso e isso desperta um sentimento que
implica uma certa rejeição. Daí não se deduz que tenhamos que rejeitar nem
a camisa, nem a pessoa, mas parece que esta forma de conjugar a camisa e a
pessoa não é adequada. O sentimento informa sobre a situação pessoal em
um contexto concreto, porém não dá informação da pessoa, nem da
situação, nem do sentimento em si. Por isso, a experiência emocional não
serve para julgar nem a pessoa, nem a situação, nem mesmo o sentimento.

2. Resgatamos os traços da humanidade em todas as circunstâncias e
os fazemos crescer. Vejamos com outro exemplo: Um jovem diz "Eu odeio
meu pai”. Porém o que é que ele odeia? O que informa esse ódio? Se
decodificar a informação do ódio, descobrirá que o que rejeita é essa forma
concreta de viver a relação com seu pai. Mais ainda, descobrirá que este ódio
não poderia existir se, de alguma maneira, ele não amasse seu pai. Nesse
ódio, há algo bom para resgatar: o desejo de encontro. Esse seria o traço de
humanidade.
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3. . É preciso respeitar a ordem de primeiro conhecer e depois agir. Por
exemplo, se perguntarmos ao jovem que diz odiar seu pai o que ele quer
fazer, ele poderá responder "Bater nele". Mas se fizéssemos a mesma
pergunta quando descobriu que não é seu pai que ele odeia, senão a
situação de frustração de não poder encontrar quem deseja encontrar, então
possivelmente respondesse que não sabe o que fazer. Como se pode ver,
confirma-se que a tendência que gera o sentimento depende de como se
decodifica a informação contida nela. É por isso que ajudamos a pessoa a
fazer um caminho duplo: conhecimento de suas emoções para descobrir seu
estado vital e maximização da tendência (estes traços de humanidade) para
decidir quem quer ser e como quer relacionar-se com outras pessoas. Porém,
estes dois passos devem ser respeitados sequencialmente, pois como se vê
por exemplo, uma tomada de decisão sem conhecimento da complexidade
leva a posturas defensivas que não permitem o encontro.
4. A educação emocional busca aperfeiçoar a pessoa. Estritamente
falando, não há educação emocional, mas a educação da pessoa a partir de
sua realidade emocional. Como se pode ver, é muito mais que a aquisição de
certas habilidades socioemocionais. Mas ademais, devido à natureza das
emoções que se referem diretamente à pessoa, a educação emocional é,
direta e fundamentalmente, a educação pessoal. Isto quer dizer que, se bem
toda educação tem a intenção de crescimento pessoal, a educação
emocional tem também como tema de estudo a própria pessoa.

5. Estas assunções implicam rejeitar a atual visão dominante da
regulação emocional. Regular ou controlar a emoção leva literalmente à
loucura - o louco é quem não tem contato com a realidade. Se, graças ao
sentimento, podemos acessar o conhecimento da realidade pessoal vital,
então, ao deformar o sentimento, o que estamos fazendo é fechar a
possibilidade de acesso à realidade pessoal e podemos cair em um mundo
imaginário irreal. Regular as emoções, neste sentido, seria perder uma valiosa
oportunidade de autoconhecimento, ignorar os traços da humanidade e
impedir o crescimento pessoal.
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2.3. BENEFÍCIOS
O benefício é desfrutar a vida de uma forma unificada nas relações pessoais,
encontrando a própria felicidade na felicidade compartilhada, que é fruto do
encontro. Assim, encontramos:
•Pessoas que crescem em autoconhecimento
.Aprendem a reconhecer seu estado vital e as
tendências interiores, partindo de sua realidade
emocional.

•Pessoas que realizam a tomada de decisões,
atendendo à sua própria complexidade, a de
outras pessoas e a da vida em geral. Diferentes
ferramentas e atividades vão fazendo presentes
mais e mais elementos inter-relacionados.

•Pessoas que crescem no esclarecimento da
identidade pessoal. Aprendem que, ao decidir
fazer algo, estamos sobretudo decidindo que tipo
de pessoa queremos ser.

•Pessoas proativas sobre suas próprias vidas.
As diversas ferramentas ajudam a abrir caminho
aos melhores desejos, de acordo com as
possibilidades reais de cada um.

-Pessoas sensíveis. Aumentam sua capacidade
de perceber a complexidade em si mesmas e no
outro e de fazer presente a singularidade, a
intimidade e a interioridade das pessoas em suas
ações.
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•Pessoas agradecidas e reconciliadas. Propõem-se atividades que
favorecem o agradecimento e a cura de feridas como meio para a unificação
da própria vida.
.Pessoas com uma mentalidade incremental. Vivem em primeira pessoa o
crescimento pessoal ao longo do programa.
•Pessoas que não se detêm em seu crescimento. Aprendem que, a partir
da própria realidade emocional, sempre se pode iniciar um caminho de
autoconhecimento e perfeição pessoal.
•Pessoas respeitosas consigo e com os demais. Aprendem a suspender
todo o juízo pessoal sobre si e os demais, já que o juízo sempre comporta
uma redução do todo pela parte.
•Pessoas sociais. Descobrem que não há bom futuro pessoal à margem da
melhora das relações interpessoais.
•Pessoas que sabem encontrar o sentido de suas tarefas e trabalhos, o
qual aumenta sua dedicação aos mesmos. Aprendem a conectar o que
fazem com o crescimento pessoal e o dos demais, já que não entendem suas
tarefas como uma ação técnica, pontual ou alheia à sua pessoa, senão como
a oportunidade que têm para definir quem são e como se relacionam.
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3- NOSSA OFERTA POR ÁREAS
3.1. UPTOYOU FAMILY & PERSONAL
A. FORMAÇÃO ABERTA DE EDUCADORES

Uma porta de entrada estupenda
para conhecer a forma de pensar,
educar e viver UpToYou.

Você encontrará aqui a base de nossa
proposta e trabalharemos nos blocos
de fundamentação, ferramentas e
acompanhamento,
que
são
explicitados na seção 4.1 deste livro.
É ideal para qualquer pessoa maior
de 18 anos, interessada em seu
crescimento pessoal, na educação
de seus filhos e na própria qualidade
de vida familiar e do casal. Também é
uma boa maneira para que docentes,
professores e psicólogos conheçam as
bases da proposta UpToYou. É
oferecido tanto no modo presencial
como virtual.
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Se optar pelo curso virtual, consta de
57 horas. O modo virtual combina
sessões gravadas e ao vivo. Se optar
pelo presencial, consiste em 40
horas.
A formação habilita para realizar o
Diplomado en Educación Emocional
UpToYou pela Universidad Cristóbal
Colón (Veracruz, México). Com a
formação, você já terá realizado a
parte docente do Diplomado e só
deverá complementar com alguns
estudos guiados, exames e trabalhos
que serão realizados de forma
individual ou em grupo, como
preferir, e sempre em um formato
virtual.
Para os filhos, veja a seção UpToYou
Child&Young.

B. FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO
Se você realizou a formação de UpToYou e ficou com vontade de mais, aqui
poderá conhecer as bases de nossa proposta e como se posiciona UpToYou
diante da discussão filosófica, psicológica e neurocientífica sobre as emoções e
o desenvolvimento humano. Você conhecerá as implicações de UpToYou na
educação e no ensino curricular, se aprofundará nas pesquisas sobre emoções
e conhecerá as diferenças de UpToYou em relação a outras propostas. Você
pode ver o temário da formação na seção 4.3 deste livro.
Especialmente pensado para professores, docentes na função de vínculo
do colégio com UpToYou, psicólogos, orientadores ou educadores em
geral que queiram aprofundar-se no modelo UpToYou.
Condições de acesso: Ter cursado mais de 80% do curso de formação de
educadores UpToYou. Será entregue certificado aos participantes.

A formação consta de 80 horas e se desenvolverá na modalidade virtual e ao
vivo.

C. OFICINAS
Mensalmente, nos reunimos e
trabalhamos temas da vida diária
de forma ativa para que todos os
critérios
educativos
e
de
crescimento
pessoal
estejam
presentes no dia a dia.
Assim, podemos acompanhar a
pessoa para que a proposta
UpToYou transforme todos os
cantos de sua vida.

Na modalidade presencial, estas oficinas duram três horas e consistem em três
momentos:
Uma dinâmica sobre temas de interesse na vida diária adulta.
Um tempo de reflexão compartilhada sobre um conceito-chave de
educação emocional a partir da perspectiva de UpToYou.
Um momento pessoal dirigido através da aplicação de uma ferramenta do
curso.
Na modalidade virtual, a duração é de duas horas ao vivo e inclui os dois
primeiros momentos da oficina presencial. Qualquer pessoa pode participar
das oficinas UpToYou, mesmo não tendo realizado nenhuma formação
prévia.
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D. FERRAMENTA VIRTUAL AO VIVO
É difícil encontrar tempo no dia a dia para abrir um espaço de reflexão.
Normalmente vivemos muito externamente e fazendo muitas coisas, porém
vale a pena parar para contemplar e examinar a própria vida para, assim,
poder ser autores de nossa vida.
Por isso, oferecemos gratuitamente a possibilidade de unir-se às nossas
ferramentas todas as semanas, durante 30 minutos, nas quais, sem
explicações teóricas, faremos diretamente perguntas que ajudarão a cada
pessoa a contrastar sua própria vida no encontro com os outros

E. CURSOS TEMÁTICOS COMPLEMENTARES PARA
EDUCADORES UPTOYOU
Pouco a pouco, vamos enriquecendo nossa proposta educativa com
muitos temas que ajudarão você a se aprofundar. Por exemplo,
fundamentos de neuropsicologia e filosofia da educação emocional,
neurociência da educação, etc.

Em nosso site, você encontrará uma lista de títulos atualizados. Todos os
títulos são oferecidos na modalidade virtual gravada.
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2.1. UPTOYOU SCHOOL
A. FORMAÇÃO INSTITUCIONAL DE EDUCADORES
UpToYou quer servir à renovação da educação e nos colocamos ao
serviço das instituições para cuidar do mais importante, as pessoas, e
colocar toda atividade educativa ao serviço do crescimento da comunidade
educativa. Sabemos que a qualidade da educação está no modelo de
educação e não na metodologia. Em nosso modelo, o centro é o cuidado da
relação porque qualquer metodologia de aprendizado, se não se põe ao
serviço da relação, fracassa em seu propósito educativo. Para atender melhor
a singularidade das instituições, diferenciamos a formação entre escolas
públicas, escolas públicas de gestão privada e colégios particulares. Ademais,
para cada instituição, elabora-se o plano formativo de forma específica.

A.1. PARA ESCOLA PÚBLICA
A formação consta de 5 módulos de entre 12 e 16 horas cada um, onde
desenvolvemos
os
blocos
de
fundamentação,
ferramentas,
acompanhamento e docência, segundo o módulo escolhido.
Módulo 1: Educação emocional e desenvolvimento pessoal (12h). Trabalha a
primeira parte do bloco fundamentação: estilos relacionais e
desenvolvimento humano.
Módulo 2: Chaves para educação emocional (12h). Trabalha a segunda parte
do bloco fundamentação: educação, emoção e educação emocional.
Módulo 3: Ferramentas de educação emocional (15h). Trabalha no bloco de
ferramentas, exceto os temas 16 e 18.

Módulo 4: Acompanhamento emocional e desenvolvimento pessoal (12h).
Trabalha os temas 16 e 18 do bloco de ferramentas e bloco de
acompanhamento.
Módulo 5: Planejamento, intervenção e avaliação educativa (15h). Trabalha o
bloco de docência.

O temário destes blocos se desenvolve na seção 4.1 deste livro. Os módulos
são independentes e podem ser realizados na ordem e distribuição de
tempo que se escolha. Pode-se optar tanto pela modalidade presencial
como virtual ao vivo.
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Para o seguimento da formação, oferecemos recursos nos diversos módulos
para que a instituição ou equipe de professores possa desenvolver reuniões,
melhorando sua intervenção docente. Além disso, existe um serviço de
assessoria e consultas.
Se os cinco módulos forem desenvolvidos, os professores formados poderão
aplicar UpToYou na vida docente em três áreas: na tutoria ou
acompanhamento dos alunos, no ambiente escolar e na própria docência.
Para a tutoria, você pode ver a seção UpToYou Child&Young.
Os cinco módulos da formação habilitam para realizar o Diplomado en
Educación Emocional UpToYou pela Universidad Cristóbal Colón (Veracruz,
México). Com a formação, você já terá realizado a parte docente do
Diplomado e só deverá complementar com alguns estudos guiados, exames
e trabalhos que se realizam de forma individual ou em grupo, de acordo com
sua escolha e sempre em um formato virtual.

A.2. PARA A INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE GESTÃO
PRIVADA OU PARTICULAR

A formação consta de 60 horas, onde
são desenvolvidos os blocos de
fundamentação, ferramentas,
acompanhamento e docência, cujo
temário pode ser visto na seção 4.1
deste livro.
Os professores formados poderão
aplicar UpToYou na vida docente
em três áreas: a de tutoria ou
acompanhamento dos alunos, no
ambiente escolar e na sua docência.

Pode-se optar tanto pela modalidade
presencial como pela virtual e em
cada instituição educativa se realiza
um calendário específico segundo
seus recursos. O êxito na intervenção
requer a maior participação possível
dos professores.
A formação virtual é 80% gravada e
20% ao vivo e conta com um plano
de acompanhamento do professor.
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O acompanhamento para a implementação começa após as primeiras 15-20
horas de formação (independente de modalidade virtual ou presencial),
depois de realizar o bloco de fundamentação. Para o acompanhamento, são
criados grupos de trabalho de uns cinco professores, que trabalharão juntos
os processos que depois aplicarão com os alunos, e entre eles haverá um que
realizará as funções de vínculo da instituição com UpToYou.
As reuniões são mensais e duram uma hora e meia. Nelas, leva-se o estilo
UpToYou ao dia a dia da instituição. Em cada reunião, avaliam-se as decisões
adotadas na reunião anterior, trabalha-se sobre um princípio educativo
específico e decide-se uma ação de intervenção educativa a ser aplicada
antes da reunião seguinte. Os professores na função de vínculos, em cada
grupo, recebem assessoria adequada e participam de reuniões periódicas
para realizar sua tarefa de animar o grupo de trabalho.

O processo de formação e acompanhamento na implantação requer dois
anos de trabalho para ser eficaz. A formação prepara para realizar o
Diplomado en Educación Emocional UpToYou pela Universidad Cristóbal
Colón (Veracruz, México). Com a formação, você já terá realizado a parte
docente do Diplomado e só deverá complementar com alguns estudos
guiados, exames e trabalhos que se realizam de forma individual ou em
grupo, de acordo com sua escolha e sempre em um formato virtual.

B. FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO
A formação consta de 80 horas. Se já realizou a formação de UpToYou e ficou
querendo mais, você poderá conhecer as bases de nossa proposta e
como se situa UpToYou ante a discussão filosófica, psicológica e
neurocientífica sobre as emoções e o desenvolvimento humano. Você
conhecerá as implicações de UpToYou na educação e no ensino curricular,
aprofundará a pesquisa sobre as emoções e conhecerá as diferenças de
UpToYou em relação a outras propostas.
Você pode ver a agenda da formação na seção 4.3 deste livro. Especialmente
pensado para professores, docentes na função de vínculo do colégio com
UpToYou, psicólogos, orientadores e educadores, em geral, que querem
aprofundar-se no modelo de UpToYou.
Condições de acesso: ter cursado mais de 80% do curso de formação de
educadores UpToYou. Será entregue certificado aos participantes. Toda a
formação se desenvolve na modalidade virtual e ao vivo.
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C. CURSOS TEMÁTICOS COMPLEMENTARES PARA
EDUCADORES UPTOYOU
Pouco a pouco, iremos enriquecendo nossa proposta educativa com muitos
temas que ajudarão você a se aprofundar. Por exemplo: Fundamentos de
neuropsicologia e filosofia da educação emocional, neurociência da
educação, etc.
Consulte nosso site para ver a lista de títulos atualizados. Todos os títulos são
oferecidos na modalidade virtual gravada.
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3.3. UPTOYOU UNIVERSITY
Na universidade, incidimos em dois âmbitos diferentes: o docente e a gestão
das equipes de trabalho. Assim, surge UpToYou University Teaching e
UpToYou University Management.

A. UPTOYOU UNIVERSITY TEACHING
UpToYou University Teaching forma docentes para melhorar a forma de
interagir com os alunos em sala de aula e no acompanhamento aos
estudantes.
A formação consta de 60 horas, onde se desenvolvem os blocos de
fundamentação, ferramentas, acompanhamento e docência, cujo temário
pode se ver na seção 4.1 deste livro.
Os professores formados poderão aplicar UpToYou na vida docente em três
âmbitos: o acompanhamento dos alunos, no ambiente universitário e na
própria docência. Pode-se optar tanto pela modalidade presencial como
virtual.
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A formação virtual está 80% gravada e 20% ao vivo e conta com um plano de
acompanhamento do professor. Para a formação presencial, elaboram-se
calendários específicos para cada instituição.
O acompanhamento para a implementação começa após as 15 ou 20
primeiras horas de formação (independente da modalidade ser virtual ou
presencial) quando finaliza o bloco de fundamentação.
Para o acompanhamento, são criados grupos de trabalho de cerca de cinco
professores, que trabalharão juntos os processos que depois desenvolverão
com os alunos. Entre eles, haverá um que realizará a função de vínculo da
instituição com UpToYou.
As reuniões são mensais e duram uma hora e meia. Nelas, transfere-se o estilo
UpToYou ao dia a dia da instituição. Em cada reunião, avaliam-se as decisões
adotadas no encontro anterior, trabalha-se sobre um princípio educativo em
concreto e decide-se uma ação de intervenção educativa a aplicar antes da
seguinte reunião. Os docentes na função de vínculo da instituição com
UpToYou, em cada grupo, recebem o assessoramento adequado e
participam de reuniões periódicas para realizar sua tarefa de animar o grupo
de trabalho.
O processo de formação e acompanhamento para a implantação requer dois
anos de trabalho.

A formação habilita para realizar o Diplomado en Educación Emocional
UpToYou pela Universidad Cristóbal Colón (Veracruz, México). Com a
formação, você já se terá realizado a parte docente do Diplomado e só deverá
complementar com alguns estudos guiados, exames e trabalhos que se
realizam de forma individual ou em grupo, como preferir, sempre em um
formato virtual.
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B. UPTOYOU UNIVERSITY MANAGEMENT
A
dinamização
natural
da
universidade requer a gestão de
equipes e corpo docente, em que o
diretor interaja com seus colegas de
trabalho.

Dinamizar tais grupos não é uma tarefa
fácil, já que se necessita promover
confiança, autonomia, iniciativa, esforço,
motivação e uma longa lista de
iniciativas, em um contexto complexo
de exigência e qualidade, ao mesmo
tempo que se deve atender à realidade
pessoal dos docentes. Uma universidade
que utilizasse critérios distintos de
interação entre os alunos e os docentes
não seria confiável.
Por isso, propõe-se uma formação da
direção em geral. A intervenção é
realizada em 8 blocos, que podem ter
tratamento independente.
Cada bloco tem 14 horas divididas em 8
horas de formação e 6 horas de
implementação.
A formação requer trabalho tanto
individual como em grupo. Existem três
tipos de grupos: grande grupo, formado
por todos os membros da equipe
diretiva, grupos variados de 3 integrantes,
formado por pessoas de distintas áreas
de trabalho, e grupos específicos de três
integrantes, formados por pessoas da
mesma área de trabalho.
A formação é sempre virtual e ao vivo e pode ser feita:
- De forma intensiva ao longo de 4 meses e, nesse caso, se realizam os 8 blocos.
- De forma estendida, para o qual serão elaborados calendários personalizados.
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O temário da formação pode ser encontrado na seção 4.2 deste livro. Para o
seguimento após a formação, se estabelecerá um sistema de assessoria com
a instituição.
Graças ao convênio formalizado entre UpToYou e Foro Europeo-Escuela de
Negocios de Navarra, o diretor que realizar o programa completo e cumprir
os requisitos estabelecidos poderá obter, ao finalizar, a dupla certificação,
expedida por ambas instituições educativas.

C. CURSOS TEMÁTICOS COMPLEMENTARES PARA AS
ORGANIZAÇÕES
Pensado para UpToYou University Management, pouco a pouco vamos
enriquecendo nossa proposta educativa com muitos temas que ajudarão
você a se aprofundar.

Por exemplo: a formação e acompanhamento de novos colegas, saída da
empresa, etc. Consulte nossa web para ver a lista de títulos atualizados.
Todos os títulos são oferecidos na modalidade virtual ao vivo.
.

D. CURSOS TEMÁTICOS COMPLEMENTARES PARA
EDUCADORES UPTOYOU
Pensados para UpToYou University
Teaching. Pouco a pouco, vamos
enriquecendo
nossa
proposta
educativa com muitos temas que
ajudarão você a se aprofundar.

Por exemplo: Fundamentos de
neuropsicologia
e
filosofia
da
educação emocional, neurociência
da educação, etc. Consulte nossa web
para ver a lista de títulos atualizados.
Todos os títulos são oferecidos na
modalidade virtual ao vivo.
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E. FORMAÇÃO DE APROFUNAMENTO
A formação consta de 80 horas e, se você já realizou a formação de UpToYou
e ficou querendo mais, aqui poderá conhecer as bases de nossa proposta
e como se situa UpToYou ante a discussão filosófica, psicológica e
neurocientífica sobre as emoções e o desenvolvimento humano.
Você conhecerá as implicações de UpToYou na educação e no ensino
curricular, aprofundará a pesquisa sobre as emoções e conhecerá as
diferenças de UpToYou com relação a outras propostas.
Você pode ver o temário da formação na seção 4.3 deste livro.
Especialmente pensado para professores, colégios vinculados a UpToYou,
psicólogos, orientadores ou educadores, que queiram aprofundar-se sobre o
modelo de UpToYou.
Condições de acesso: ter cursado mais de 80% do curso de formação de
educadores UpToYou. Será entregue certificado aos participantes.
Toda a formação se desenvolve na modalidade virtual ao vivo.
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3.4. UPTOYOU BUSINESS
A. FORMAÇÃO
A dinamização diária da empresa exige a gestão de equipes de trabalho,
nas quais o diretor interage constantemente com seus colegas.
Dinamizar tais grupos não é uma tarefa fácil, já que se necessita promover
confiança, autonomia, iniciativa, esforço, motivação e uma lista de iniciativas,
em um contexto complexo de exigência e qualidade ao mesmo tempo. Ao
final, o fator humano acaba sendo decisivo no desenvolvimento de qualquer
empresa.

A intervenção é realizada em 8 blocos, que podem ser tratados de forma
independente. Cada bloco consiste em 14 horas, divididas em 8 horas de
formação e 6 horas de implementação. A formação requer tanto trabalho
individual quanto em grupo.
Existem três tipos de grupos: grupo grande, formado por todos os diretores;
grupos variados de 3 pessoas, formados por pessoas de distintas áreas de
trabalho, e grupos específicos de 3 pessoas de uma mesma área de trabalho.

O treinamento é sempre virtual e ao vivo, e pode ser feito de forma intensiva,
ao longo de 4 meses e em 8 blocos, ou de forma estendida, para o qual se
realizam calendários personalizados.
O temário da formação pode ser visto na seção 4.2 deste livro. Para o
seguimento após o treinamento, é estabelecido um sistema de assessoria.

Graças ao convênio formalizado entre UpToYou e o Foro Europeo-Escuela de
Negocios de Navarra, o diretivo que completar todo o programa e atender
aos requisitos estabelecidos poderá obter a dupla titulação ao finalizar,
expedida por ambas as instituições de ensino.
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B. CURSOS TEMÁTICOS COMPLEMENTARES PARA
ORGANIZAÇÕES
Pouco a pouco, vamos enriquecendo nossa proposta educativa com muitos
temas que o ajudarão a se aprofundar. Por exemplo: a formação e
acompanhamento dos novos colegas, a saída da empresa, etc. Consulte
nossa web para ver a programação de títulos atualizados.
Todos os títulos se oferecem na modalidade virtual ao vivo.
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3.5 UPTOYOU CHILD & YOUNG
Apoiamos famílias e escolas para que as crianças e jovens possam ter
acesso direto à proposta UpToYou. Trata-se de uma formação em educação
emocional e crescimento pessoal para crianças entre 6 e 18 anos.

Educamos com dinâmicas muito ativas para crianças e jovens e com
programas adequados à idade. Em uma reunião semanal e em ambiente
distinto da classe formal, compartilhamos a semana vivida e trabalhamos
sobre aspectos concretos que as crianças e os jovens vivem no seu dia a dia.

A partir do conhecimento da realidade, tomam-se decisões concretas, reais e
alcançáveis para a semana seguinte. Centramo-nos na pessoa e em sua
realidade concreta e o fazemos desde o mais singular que ela tem: suas
emoções.
Em lugar de ver problemas para resolver, estamos centrados em
descobrir as oportunidades educativas com as crianças e os jovens.

Oferecemos duas modalidades alternativas: a presencial, que dura uma hora e
quinze minutos, e a virtual ao vivo, cuja duração é de 1 hora. Você pode ver o
temário do que trabalhamos na seção 4.4 deste livro.
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4- PROGRAMAS DAS FORMAÇÕES
As dinâmicas das formações, os contextos e os exemplos coincidem em
algumas das propostas, embora se modifiquem de acordo com os temas a se
tratar:

4.1. FORMAÇÃO DE EDUCADORES UPTOYOU
Esta formação é oferecida em UpToYou Family&Personal, UpToYou School e
UpToYou University Teaching.

UpToYou Family&Personal desenvolve os blocos de fundamentação,
ferramentas e acompanhamento.
UpToYou School y University Teaching desenvolve os blocos de
fundamentação, ferramentas, acompanhamento e docência.

Os temas tratados coincidem, ainda que a forma de trabalho seja diferente.
Cada bloco se desenvolve em um espaço de tempo que oscila entre 12 e 16
horas.
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BLOCO FUNDAMENTAÇÃO
Tem por objetivo geral compreender a realidade emocional do ser humano,
os critérios de uma educação centrada na relação interpessoal e as
características da educação emocional.
TEMA 1. A importância da cosmovisão ou da mentalidade. As emoções,
longe de serem uma realidade superficial ligada ao prazer ou desprazer,
estão ligadas ao mais profundo do ser humano. Nesta seção, descobriremos
como as crenças pessoais e as emoções se correspondem. Estudaremos os
efeitos de distintas formas de elogiar e corrigir e sua relação com uma
mentalidade fixa ou incremental.
TEMA 2. Neuropsicologia do desenvolvimento: a realidade emocional pessoal
na infância e na adolescência. Realizaremos um percurso do
amadurecimento da criança e do jovem e veremos como a realidade
emocional é a plataforma do crescimento pessoal. Isto permitirá entender o
significado da confiança, a autonomia, a autoestima, o trabalho e a
identidade pessoal na dinâmica humana. Ferramenta: revisando o processo
de constituição pessoal.
TEMA 3. Modelos educativos. Se falamos de educação emocional, temos que
esclarecer qual modelo educativo estamos assumindo e, portanto, que
modelos deixamos de lado. Em nosso caso, descobriremos como a pessoa
inteira está envolvida em todo o processo de ensino e aprendizagem e
descobriremos os critérios educativos de uma educação centrada no
crescimento e melhora das relações interpessoais.
TEMA 4. Natureza da emoção. Esclareceremos como se entende a emoção e
o que significa conhecer uma emoção. Descobriremos que as emoções não
são simples reações ante algo que impacta a pessoa, mas que na vivência
emocional se expressa a complexidade da vida de uma pessoa em um
tempo e conjuntura concreta. Descobriremos que as emoções são
informações e geram tendência. Ferramenta: de onde venho e para onde
vou.
TEMA 5. As bases do programa de educação emocional UpToYou. Tendo
presentes as seções anteriores, veremos qual é a forma concreta de entender
a educação emocional. De acordo com a nossa compreensão das emoções
como expressão da pessoa, propomos um método de educação emocional
centrado no autoconhecimento e tomada de decisões.

-31-

BLOCO FERRAMENTAS E ATIVIDADES
Tem por objetivo geral viver em primeira pessoa dinâmicas muito similares às
que depois se desenvolverão com os educandos com o fim de que seja a
experiência pessoal de quem assiste à formação o ponto de partida para a
conceitualização, teoria e prática da futura intervenção.
TEMA 6. A implicância das emoções na vida diária. Aprenderemos a fazer
um seguimento da experiência emocional, acostumando-nos a avaliá-la com
relação ao crescimento pessoal. Trabalharemos especialmente sobre a
expressão das emoções ligadas ao autoconhecimento. Ferramenta: a cartilha
emocional.
TEMA 7. Os automatismos da vida emocional. Aprenderemos a evidenciar as
realidades que vão ocorrendo em nosso interior, na experiência emocional.
Isto permitirá diferenciar o que é o acontecimento da experiência emocional
em si, os juízos, as decisões e os comportamentos. Ferramenta: a corrente
emocional.

A CORRENTE EMOCIONAL

CONHEÇA-SE E DESCUBRA
O QUE HÁ POR TRÁS DE
CADA DECISÃO
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TEMA 8. Geração de alternativas. Realizaremos exercícios de simulação para
descobrir que a realidade está realmente aberta e que há muitas alternativas
às diversas situações emocionais. Aprenderemos a gerar alternativas de
comportamento, mantendo o objetivo, contextualizando sentimentos,
empatizando com a experiência do outro para poder decidir e atuar,
salvando a relação. Ferramenta: a ruptura da corrente emocional.
TEMA 9. As tendências e traços da personalidade. Aprenderemos a nos
questionar sobre a origem de nossos comportamentos para, pouco a pouco,
descobrir as tendências interiores, diferenciando as atitudes de confiar ou
assegurar, e a reconhecer os traços de nossa personalidade que nos
predispõem na experiência emocional, relacionando-nos com suas
tendências. Veremos formas de ganhar em liberdade interior. Ferramenta: o
semáforo.
TEMA 10. Relação construtiva com o grupo de pares. Conheceremos formas
de aproveitar o apoio dos pares em decisões construtivas. Poremos em
prática a escuta ativa recíproca, pela qual se apoiam mutuamente em seu
crescimento. Aprenderemos a dar seguimento à tomada de decisões
realizada. Ferramenta: o grupo de apoio.
TEMA 11. As causas da realidade emocional. Descobriremos a conjunção de
causas que explicam uma realidade emocional. Isto permitirá evidenciar toda
a complexidade pessoal e a conjuntura que rodeia um acontecimento para
poder compreender a emoção. Descobriremos, ademais, a estreita e
intrínseca relação de todos os elementos que convergem. Ferramenta: a lupa.
TEMA 12. A revisão das vivências. Aprenderemos formas sadias e insanas de
fazer a avaliação da experiência vivida. Descobriremos a problemática de
viver para os ideais e a alternativa de viver para a relação de encontro.
Conheceremos uma forma de revisar o dia, deixando atrás dicotomias de
culpados e inocentes, passando a evidenciar o processo pessoal de cada um.
Ferramenta: a revisão do dia.
TEMA 13. Bases da tomada de decisões. Aprenderemos a descobrir o melhor
de cada um, diferenciando-o dos gostos ou estados emocionais. Assim,
emergirá uma consciência da interioridade de cada um e se poderá ver o
outro também como alguém com interioridade. Ficará em evidência como a
interioridade é lugar de encontro com o outro. Atividade: o conselheiro fiel.
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TEMA 14. A tomada de decisões. Conheceremos como tomar decisões a
partir do melhor de cada um e em chave pessoal e aprenderemos a realizar o
seguimento das mesmas. Aprenderemos a transformar os bons desejos
descobertos em ações concretas e a estabelecer processos de crescimento
pessoal, sendo conscientes da transcendência de nossas ações. Ferramenta: o
timão.
TEMA 15. A motivação. Aprenderemos a diferenciar as motivações sadias das
insanas. Descobriremos o valor do encontro pessoal com relação à motivação.
Logo, estudaremos a singularidade da motivação na infância e na
adolescência. Conheceremos também que elementos tornam uma atividade
motivadora. Ferramenta: a motivação das minhas ações, a atividade
motivadora e a atividade do sonho.
TEMA 16. A relação face a face. Aprenderemos a identificar as características
que definem a relação de pessoa a pessoa. Examinaremos tanto as
características da relação, como as disposições ou tendências em relação
com a própria história pessoal e outras relações. Obteremos recursos para
estabelecer relações pessoais de valor e não meramente instrumentais.
Ferramenta: o salva-vidas.
TEMA 17. As crenças e o crescimento pessoal. Aprenderemos a reconhecer
como, em nossos comportamentos, vamos provando diversas personalidades
para ver qual delas nos identifica mais. Igualmente, aprenderemos a
identificar as crenças sadias e verdadeiras (a pessoa pode crescer, somos seres
de relação, somos livres e podemos conhecer a realidade) ante às insanas e
nocivas. Isto nos ajudará a identificar tipos de relações e ações que ajudam no
crescimento. Avaliaremos também a experiência da amizade para
estabelecer relações que nos ajudem a crescer. Atividades: o circo das
borboletas, amigos de verdade e a ferramenta crenças sadias e verdadeiras.
TEMA 18. Agradecimento e reconciliação. Aprenderemos a crescer no
agradecimento e no perdão, como vias de unificação da vida e formação da
própria identidade. Descobriremos que a chave do agradecimento e a
reconciliação está em afirmar a relação pessoal em todo contexto, embora
fique a cada um a decisão sobre como isso se concretiza ao nível
comportamental. Valorizaremos também distintos estilos de diálogo e de
relação que ajudam ou não no crescimento. Ferramentas: a carta desde o
coração e minha história pessoal.
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BLOCO ACOMPANHAMENTO
Tem por objetivo geral aprofundar alguns aspectos necessários para saber
fazer um acompanhamento pessoal, gerando processos de crescimento.
TEMA 19. O estresse e a resiliência. Estudaremos os mecanismos e os distintos
tipos de estresse, e a geração da resiliência que nos permite viver inclusive os
acontecimentos dolorosos, para favorecer o crescimento pessoal e as relações
com os demais. Descobriremos os elementos essenciais de estresse e como
salvar as relações nos distintos contextos. Ferramenta: o estresse acidental.
TEMA 20. As etapas do acompanhamento pessoal. Aprenderemos a
reconhecer em que etapa do crescimento pessoal nos encontramos e quais
são os elementos que permitem a passagem de uma a outra, ao nível
educativo e de relação. Isto permitirá ter elementos para identificar e
acompanhar em que momento se encontra a pessoa com a que
trabalhamos. Ferramenta: etapas de crescimento e luzes de alarme.
TEMA 21. Os diálogos no acompanhamento. Estudaremos como dialogar
para não ficarmos em discussões sobre comportamentos, mas ajudar o outro
a aceder à sua interioridade e desde ali se situar ante a complexidade de sua
vida e da conjuntura na qual se encontra. Também se abordarão as
singularidades do diálogo com crianças, adolescentes ou adultos.
TEMA 22. Modos de apego. Conheceremos a qualidade das relações que
temos vivido em nossa história e como isso afeta nossas relações atuais.
Também veremos como se pode introduzir uma novidade, de tal modo que
a nova forma de se relacionar ajude a recuperar relações do passado.
Ferramenta: a qualidade das relações.

BLOCO DOCÊNCIA
Tem por objetivo que a experiência do aluno e do professor na instituição
educativa, desde o concreto da docência até o ambiente escolar, incluindo o
monitoramento dos alunos, esteja a serviço da melhoria das relações
interpessoais dos diversos agentes.
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TEMA 23. Objetivos, meios e indicadores. Aprenderemos a organizar a
intervenção educativa para colocar a tarefa ao serviço do aluno e não o aluno
ao serviço da tarefa. Aprenderemos a estabelecer objetivos que ajudem no
crescimento da pessoa e não simplesmente no cumprimento de padrões
que seriam os indicadores de resultado. Aprenderemos a transformar
situações problemáticas em oportunidades de crescimento pessoal.
Ferramenta: planejamento de intervenção.
TEMA 24. Intervenção educativa. Independentemente da metodologia
singular de cada instituição, aprenderemos a elaborar a intervenção
curricular, de modo que sempre suponha um contraste pessoal e que o
crescimento possa ocorrer. Aprenderemos que o encontro interpessoal é
tanto um meio como um fim da intervenção. Assim, toda competência que
venhamos a adquirir se fará melhorando as relações. Ferramenta: os sete
contrastes.
TEMA 25. Avaliação. Reinterpretaremos a avaliação tradicional para poder
avaliar de forma unificada todos os elementos do ato educativo, que é uma
interação entre educador e educando sobre um objeto. Aprenderemos a
tomar decisões a fim de favorecer o crescimento pessoal de todos, gerando
novas formas de relacionamento. Ferramenta: a tabela de crescimento.

4.2. FORMAÇÃO UPTOYOU PARA AS ORGANIZAÇÕES

1. A mentalidade fixa e a mentalidade incremental. As disposições pessoais
para mudar dependem das experiências que vivemos e das crenças com as
quais enfrentamos a realidade. Estudaremos uma mentalidade que se abre ao
crescimento e outra que fecha as opções. Identificaremos seus processos de
formação e seus efeitos, assim como a geração de alternativas.
2. Elogios e correções que ajudam a crescer. Os diálogos dentro da
organização são constantes e tanto o reconhecimento quanto a correção
ocorrem diariamente, mas nem sempre de uma forma construtiva. Veremos
formas de interação que se abrem para o crescimento.
3. Pressupostos psicológicos e antropológicos para a inovação e a
criatividade. Estudaremos os requisitos para que uma pessoa se situe
criativamente diante da realidade. É necessário que o dirigente os conheça
para poder oferecer um estilo de trabalho que permita esta potencialização
pessoal.
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4. Ambiente para o crescimento. O estudo do desenvolvimento humano
nos permite compreender como promover confiança, autoestima,
autonomia, iniciativa, produtividade e desenvolvimento da identidade
pessoal, para o crescimento. Isto afeta a dinâmica de relacionamento e o
ambiente da organização.
5. Relações que ajudam a crescer. Estudaremos com detalhes elementos
educativos que são determinantes para que o colaborador possa aproveitar o
trabalho diário em seu próprio crescimento, ligado ao crescimento da
organização. Em concreto, estudaremos: o efeito do prêmio-castigo e sua
alternativa; o desenho de normas adequadas; a promoção de um ambiente
de alerta relaxado; o tratamento educativo do erro; a criação da
significatividade no trabalho; e a relação organização-vida.
6. Natureza da experiência emocional. Estudaremos a natureza das
emoções a fim de não nos situarmos de forma redutora diante delas e assim
podermos considerar o tratamento da complexidade emocional.
7. Emoções na vida diária. Esta ferramenta ajudará o dirigente a aumentar a
consciência da variabilidade emocional experimentada, bem como a avaliar
suas próprias experiências.
8. Descobrir automatismos e gerar alternativas. Devido ao ritmo de
trabalho exigente, há situações em que as pessoas se sentem feridas e se
comportam de forma automática, na defensiva. Com esta ferramenta, você
aprenderá a conhecer e reconhecer os automatismos em diferentes
experiências emocionais e aprenderá a criar alternativas.
9. Tendências e traços de personalidade. O dirigente aprenderá a
identificar suas próprias tendências pessoais e os traços de personalidade
que o predispõem a certas formas de relacionamento. Aprenderá a distinguir
aquelas tendências e traços que ajudam e são uma expressão de sua forma
natural de ser daqueles que foram adquiridos forçadamente e que não
favorecem o crescimento.
10. Diálogos construtivos. Aprenderemos a dialogar através da escuta ativa,
a expressão sincera e a linguagem cooperativa. Conheceremos igualmente
como evitar falar em modo de ataque que faz que outros se predisponham a
se defender e a não ouvir.
11. As causas da realidade emocional. As emoções não têm uma causa que
as explique, mas se devem à confluência de uma multiplicidade de fatores,
todos inter-relacionados entre si. O dirigente receberá ferramentas para ir
descobrindo todos os elementos que convergem e assim poder situar-se
ante a realidade sem reduções simplistas.
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12. Revisão e avaliação. O dirigente aprenderá a fazer revisões e avaliações
para o crescimento e a melhoria dos relacionamentos.
13. A base para a tomada de decisões. Agir é mais que uma questão de
estratégia e avaliar prós e contras, porque em nossas ações nos configuramos
como pessoas. Por isso, é necessário saber não apenas como decidir, mas
desde onde decidir e com que perspectivas.
14. A tomada de decisão para a criatividade. Com esta ferramenta, o
dirigente aprenderá a fazer presente, em sua tomada de decisão, a
complexidade mencionada no ponto anterior, com o objetivo de desenvolver
a criatividade.
15. Revisar as próprias crenças. Nem sempre o que se acredita é verdadeiro,
nem sempre faz bem à pessoa que acredita. O dirigente terá ferramentas
para revisar suas próprias crenças, bem como para questionar se a postura
que sustenta se deve a uma crença, uma emoção ou uma tendência.
16. Uma motivação à altura das circunstâncias. O dirigente saberá que
tipo de motivação desenvolver para atender à pessoa em toda a sua
complexidade. Isto vai além do desenvolvimento de técnicas, pois se trata de
aprender a gerar espaços nos quais a pessoa pode crescer.
17. A unificação da própria vida. Um requisito indispensável para a saúde
pessoal é integrar a vida e o trabalho de uma forma unificada. O caminho
para unificá-los passa por processos de agradecimento e reconciliação. Serão
propostas ferramentas pessoais para que o dirigente possa viver esta
unificação de vida.
18. O estresse e a resiliência. O dirigente aprenderá a reconhecer as
verdadeiras fontes de estresse e descobrirá as grandes limitações de centrarse simplesmente na geração de ambientes relaxantes, pois é necessário gerar
processos de ressignificação e resiliência.
19. O diálogo pessoal e as etapas de crescimento pessoal. O dirigente
aprenderá a reconhecer, através de seu comportamento, quais realidades
pessoais se encontram em diferentes etapas de crescimento pessoal. Assim,
ele saberá posicionar-se de forma criativa diante delas, inclusive tirando
proveito de situações problemáticas para crescer. Isto lhe capacitará a ter
reuniões individuais construtivas com os colegas de trabalho.
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4.3. FORMAÇÃO DE APROFUNDAMENTO EM
UPTOYOU
Esta formação se oferece em UpToYou Family&Personal, UpToYou School,
UpToYou University Teaching. Nela se desenvolvem os seguintes temas:

Bases conceituais:

Antropologia subjacente aos diversos modelos educativos
Cognição humana e animal
Complexidade no ser humano e suas implicações educacionais
Compreensão do crescimento humano nas e para as relações
interpessoais
Compreensão do ato humano, a partir do melhor da filosofia clássica,
moderna e cristã
Desenvolvimento ético integral
O ato humano em sua integridade e complexidade
O conceito de sistema em suas três tipologias: fechado, aberto e livre, em
relação ao ato humano e à educação
O conceito e a dinâmica da integração em referência ao crescimento
As linhas de pensamento que cruzam e unificam os estudos de filosofia
Requisitos psicológicos e antropológicos de criatividade e inovação

Educação emocional:

Educação emocional na etapa pré-linguística e linguística
Educação emocional e hábito
Estudo de propostas de educação emocional: teorias de autorregulação;
psicologia positiva; inteligência emocional; mindfulness; habilidades
socioemocionais; educação no cuidado e vários programas e autores
específicos
Natureza das emoções de acordo com diferentes concepções
Positividade e negatividade na emoção
Revisão do vocabulário emocional básico, diferenciando entre modelo
regulatório e integração
Visão integrada da emoção, significado, visão de mundo e autoconceito
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Educação:

Educação pela referência de modelos ou educação em interioridade (o
diapasão)
O modelo de acompanhamento de UpToYou
Avaliação para o crescimento, aplicável no ambiente escolar, docência e
tutoria
Avaliação por ideais ou da relação. O problema de 'o bom'.
Intervenção UpToYou (os 7 contrastes): no ambiente escolar, na docência
habitual e na tutoria
O planejamento escolar em chave UpToYou: geração de objetivos de
crescimento humano
Materiais de tutoria UpToYou
Modelos educacionais: centrados na competência e centrados na relação
Aprofundando o perdão
Responsabilidade. Significado, constituição e sua relação com o ato
humano.

Neurociência aplicada à educação

-Viciados em recompensa social
-Complexidade cerebral
-Compreensões alternativas da adolescência
-O método neurocientífico e a educação
-O sentido
-Estimulação precoce e sensorial
-Etapas sensíveis e críticas
-Evolução histórica
-A escuta humana
-A identidade
-A ressignificação
-Limitações das múltiplas inteligências e estilos de aprendizagem
-Limitações terminológicas
-Motivação
-Neuromitos
-Neurônios-espelho e empatia
-Neuropediatria e educação
-Neuropsicologia das emoções
-Preparação para o desenvolvimento de habilidades
-Tipos de memória

-40-

Autores com que trabalharemos:

Rober Kegan, Richard Ryan, Susanne Cook-Greuter, Kant, Descartes,
idealismo alemán, Aristóteles, Leonardo Polo, Alfred North Whitehead, Wang
YangMing, Carl Rogers, Victor Frankl, Erik Erikson, Donald Woods Winnicott,
Heinz Kohut, Richard Stanley Peters, Francisco Altarejos, Robert Spaeman,
William James, Malcom Knowles, Parfit, Christine Korsgaard, Roy Baumeister,
Jane Loevinger, Dan P. McAdams, Katherine Bridges, Paul Ekman, Lisa F.
Barrett e outros.
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4.4. FORMAÇÃO UPTOYOU PARA CRIANÇAS E JOVENS

ENSINO FUNDAMENTAL (6-7 ANOS)
FERRAMENTAS
A cartilha emocional
A revisão do dia
A corrente emocional:
descrevendo-a
A corrente emocional:
quebrando-a
O semáforo
A carta desde o coração
O salva-vidas
O pêndulo: traços de
personalidade
A lupa
O timão
A motivação das minhas
ações
Minha história pessoal

ATIVIDADES PARA PREPARAR OU APROFUNDAR
FERRAMENTAS
Escutamos ativos (prepara o estilo do Grupo de apoio)
O jornal (prepara A Cartilha emocional)
Que outras coisas vivo? (prepara A revisão do dia)
E você, o que prefere? (prepara O salva-vidas)
Ao microscópio (aprofunda A lupa)
Quem é quem (prepara A corrente emocional: descrevendo-a)
Temos mais opções (prepara A corrente emocional: quebrando-a)
Minha situação amarela (aprofunda O semáforo)
Decisões por todos os cantos (aprofunda O timão)
O que melhora uma relação? (prepara o estilo do Grupo de apoio e
aprofunda A carta desde o coração)
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ATIVIDADES SOBRE OUTROS TEMAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
A avelã (sobre a mentalidade fixa e incremental)
A reunião das formigas (para promover o diálogo e descobrir a
complexidade da pessoa)
Sinais de amizade (sobre amizade)
O labirinto (trabalhar o erro a partir de uma mentalidade incremental:
oportunidade de aprendizagem e crescimento)
Depende de muitas coisas (conhecer a complexidade de uma
experiência emocional em diferentes pessoas)
Em quem você confia? (para desenvolver dinâmicas internas de
confiança)
Colorín colorado (para ajudar a tomar decisões e a escolher de uma forma
racional e criativa)
O círculo das emoções (sobre vocabulário emocional e revisão das etapas
de desenvolvimento nos anos anteriores)
Pontes (para incentivar estilos de relacionamento cooperativo)
Além de... (sobre sofrimento e frustração)

ENSINO FUNDAMENTAL (8-9 ANOS)
FERRAMENTAS
A cartilha emocional
A revisão do dia
A corrente emocional: descrevendo-a
A corrente emocional: quebrando-a
O semáforo
A carta do coração
O salva-vidas
O pêndulo: traços de personalidade
A lupa
O timão
A motivação das minhas ações
Minha história pessoal
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ATIVIDADES PARA PREPARAR OU APROFUNDAR
FERRAMENTAS EMOCIONAIS
Escuta ativa (preparar o estilo de Grupo de apoio)
Para qual direção minhas setas estão indo? (prepara a Cartilha emocional)
Eu não sabia que você estava aí (prepara a Revisão do dia)
Você pode dizer obrigado? (aprofunda Minha história pessoal)
Uma pequena parte (aprofunda A lupa)
Livres ou acorrentados (prepara A corrente emocional: descrevendo-a)
Uma história com vários finais (prepara A corrente emocional: quebrando-a)
Minhas muitas formas de viver (aprofunda O semáforo)
Desejos (prepara O timão)
Falando desde o coração (aprofunda A carta desde o coração)

ATIVIDADES SOBRE OUTROS TEMAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
Mentalidade (sobre a mentalidade fixa e incremental)
O que digo quando digo (sobre elogios e correções centradas no processo
e no esforço da pessoa)
Só jogamos? (para superar julgamentos e iniciar processos de
crescimento)
Meus amigos (sobre amizade)
Nossa classe: um lugar de pensamento livre (para incentivar a
participação em aula e trabalhar os erros como uma oportunidade de
crescimento).
Sou ou estou? (para fomentar a mentalidade incremental e descobrir a
complexidade da pessoa)
Mudanças (para desenvolver dinâmicas internas de confiança diante dos
acontecimentos)
Minha rotina (para incentivar a motivação para encontros interpessoais)
Pensamos no plural (sobre cooperação)
Não brinco mais! (sobre sofrimento e frustração)
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ENSINO FUNDAMENTAL (10-11 ANOS)
FERRAMENTAS
A cartilha emocional
A revisão do dia
A corrente emocional: descrevendo-a
A corrente emocional: quebrando-a
O semáforo
A carta desde o coração
O salva-vidas

O pêndulo: traços de Personalidade
A lupa
O timão
A motivação das minhas ações
Minha história pessoal
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ATIVIDADES PARA PREPARAR OU APROFUNDAR
FERRAMENTAS
Espelho de palavras (prepara o estilo do Grupo de apoio)
É positivo ou negativo? (prepara A Cartilha emocional)
Escala de cinzas (prepara ou aprofunda A Cartilha emocional)
Tyler (aprofunda A revisão do dia)
A história do outro (prepara Minha história pessoal)
Na oficina (prepara O salva-vidas)
O lanche de Teo (prepara A corrente emocional)
Quais são minhas tendências? (aprofunda O semáforo)
E você, o que faria? (prepara O timão)
Viajamos (prepara A carta desde o coração)

ATIVIDADES SOBRE OUTROS TEMAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
As boas crenças (para revisar crenças e favorecer a mentalidade
incremental)
A amizade (sobre a amizade em chave identitária)
Páginas amarelas (para potencializar a autonomia e o encontro
interpessoal)
Quem é quem (para revisar identificações e preparar a etapa adolescente,
favorecendo perguntas pela identidade)
Provando, provando (para trabalhar o erro a partir de uma mentalidade
incremental: oportunidade de aprendizagem e crescimento)
Minha experiência (para conhecer a complexidade de uma experiência
emocional em distintas pessoas)
O conselheiro fiel (para preparar a tomada de decisões, conhecendo a
própria interioridade; o que a pessoa quer)
Saia chispando da ilha (para ajudar a tomar decisões e escolher de forma
racional e criativa)
Que estresse (sobre a resiliência)
Não é o que eu pensava (sobre o sofrimento e a frustração)
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ENSINO FUNDAMENTAL (12-13 ANOS)
FERRAMENTAS
A cartilha emocional
A revisão do dia
A corrente emocional: descrevendo-a
A corrente emocional: quebrando-a
O semáforo
A carta desde o coração
O salva-vidas
O pêndulo: traços da personalidade
A lupa
O timão
A motivação das minhas ações
Minha história pessoal

ATIVIDADES PARA PREPARAR OU APROFUNDAR
FERRAMENTAS
Escutamos ativos (prepara o estilo do Grupo de apoio)
Dentro ou fora (aprofunda A corrente emocional)
Avaliação do trimestre (aprofunda A revisão do dia)
A história do outro (aprofunda Minha história pessoal)
Mais que três cores (aprofunda O semáforo)
É positivo ou negativo? (aprofunda A cartilha emocional)
O iceberg (prepara A lupa)
O bom marinheiro (aprofunda O timão)
A rotina (aprofunda A motivação de minhas ações, centrada na ação de
estudar)
Nós (prepara ou aprofunda A carta desde o coração, sobre os insultos)

ATIVIDADES SOBRE OUTROS TEMAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
Atividade inicial UpToYou (para conhecer o programa e a forma de
trabalhar)
O circo das borboletas (para revisar máscaras e crenças e favorecer
aquelas de uma mentalidade incremental)
A mentalidade (para revisar crenças e favorecer a mentalidade
incremental)
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Atividade inicial UpToYou (para conhecer o programa e a forma de
trabalhar)
O circo das borboletas (para revisar máscaras e crenças, favorecendo as de
mentalidade incremental)
A mentalidade (para revisar crenças e favorecer a mentalidade
incremental)
Histórias incompletas (sobre a limitação dos juízos para descobrir a
interioridade e favorecer o diálogo em família)
Amigos de verdade (sobre a amizade)
Quem sou (para favorecer o autoconhecimento em relação com a
identidade pessoal)
Juntos (para fomentar a interdependência geracional)
Resiliência (sobre o sofrimento e a resiliência)
Não sei, não sei… (para descobrir a confusão ou insatisfação como
oportunidade de crescimento)
Idealmente… estressados (sobre a diferença entre os ideais e a
mentalidade de crescimento)
Avaliação de UpToYou (para retomar o vivido e avaliar o programa)

ENSINO FUNDAMENTAL (14-15 ANOS)
FERRAMENTAS
A cartilha emocional
A revisão do dia
A corrente emocional: descrevendo-a
A corrente emocional: quebrando-a
O semáforo
A carta desde o coração
O salva-vidas
O pêndulo: traços da personalidade
A lupa
O timão
A motivação de minhas ações
Minha história pessoal
O café (sobre as crises, resiliência e processos de reconciliação e
agradecimento)

-48-

ATIVIDADES PARA PREPARAR OU APROFUNDAR
FERRAMENTAS
Slogan (prepara ou aprofunda o estilo do Grupo de apoio e aprofunda A
carta desde o coração)
O conselheiro fiel (prepara O timão)
Escala de cinzas (prepara ou aprofunda A cartilha emocional)
Outro olhar ao vivido (prepara ou aprofunda A revisão do dia)
Um quarto só para mim (prepara O salva-vidas)
Com olhar amplo (prepara A lupa)
Acontecimento, sentimento ou juízo? (prepara A corrente emocional)
Meus traços, minhas tendências (prepara O pêndulo)
Desde o melhor de mim (prepara O timão)
Distintas motivações (prepara ou aprofunda A motivação de minhas
ações)

ATIVIDADES SOBRE OUTROS TEMAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
Atividade inicial UpToYou (para conhecer o programa e a forma de
trabalhar)
As boas crenças (para revisar crenças e favorecer a mentalidade
incremental)
Efeito ótico (sobre a limitação dos juízos e a importância das relações)
Colegas ou amigos (sobre a amizade)
Realidade vs. ficção (para promover a revisão pessoal com respeito a
relações e não a ideais)
Realidade múltipla (para trabalhar as confusões como oportunidade de
conhecimento e crescimento)
Uma aventura (sobre o erro como oportunidade de crescimento)
O inventa-sentimentos (para conhecer os sentimentos associados a
metáforas)
Para quê? e Meu sonho (para situar-se ante a pergunta pela identidade,
tomando decisões a partir da interioridade)
Picando pedra (para desenvolver dinâmicas interiores de confiança)
O doce aroma do café (sobre as crises, resiliência e processos de
reconciliação e agradecimento)
Avaliação de UpToYou (para retomar o vivido e avaliar o programa)
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ENSINO MÉDIO (16-17 AÑOS)
FERRAMENTAS
A cartilha emocional
A revisão do dia
A corrente emocional: descrevendo-a
A corrente emocional: quebrando-a
O semáforo
A carta desde o coração
O salva-vidas
O pêndulo: rastros da personalidade
A lupa
O timão
A motivação de minhas ações
Minha história pessoal
O café

ATIVIDADES PARA PREPARAR OU APROFUNDAR
FERRAMENTAS
Diálogos (aprofunda o estilo do Grupo de apoio)
Sonho com… estar juntos e Meu sonho (aprofunda Minha história pessoal)
O pescador (aprofunda A revisão do dia)
De onde venho e aonde vou (aprofunda A lupa)
Pouco a pouco (aprofunda A corrente emocional)
O que não se vê (aprofunda O semáforo)
Obstáculos (aprofunda O timão)
Por que quero o que quero (aprofunda A motivação de minhas ações)
Nós (prepara ou aprofunda A carta desde o coração, sobre os insultos)
Etapas de crescimento (aprofunda Minha história pessoal)
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ATIVIDADES SOBRE OUTROS TEMAS DE EDUCAÇÃO
EMOCIONAL
E agora, o que faço? (para revisar crenças e favorecer a mentalidade
incremental e sobre a diferença entre perseverança e obsessão)
Juízos e prejuízos (sobre como os juízos afetam a pessoa e suas relações)
Com os dedos de uma mão (sobre a amizade)
Paradoxo (para descobrir a interioridade e diferenciar entre o que se
gosta, o que se deseja e o que se quer)
Sementes para amanhã (para desenvolver dinâmicas interiores de
confiança e fomentar a interdependência relacional)
Avô, conte-me (para fomentar a interdependência geracional e a
proatividade)
A gota que enche o vaso (sobre o estresse, as crises e a resiliência)
Quando se acaba o mundo (para favorecer diálogos que ajudem a
crescer)
O caminhante (sobre o sofrimento e a frustração como oportunidades de
conhecimento e crescimento)
Luzes de alarme (para conhecer a origem de comportamentos e
tendências interiores)
Avaliação de UpToYou (para retomar o vivido e avaliar o programa)
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5. METODOLOGIA DE TRABALHO
5.1. COM OS ADULTOS
Na formação, encontraremos: aprofundamento teórico rigoroso, combinado
com trabalho pessoal, dinâmicas grupais e coletivas, debate examinando os
critérios subjacentes, role-playing, casos, teatros e ferramentas próprias para
reflexão individual e trabalho em grupo.
Todas as atividades foram elaboradas seguindo as máximas:
1. Acreditamos ser necessário desfrutar de uma experiência de transformação
pessoal para poder melhorar a relação com o outro. O que a pessoa
considerar valioso para si, desenvolverá nos demais.
2. Para favorecer a transferência de conhecimentos, não priorizamos a
procura de soluções, mas buscaremos compreender a origem dos
comportamentos e tendências pessoais. Desta forma, aprenderemos não só a
como dinamizar processos, mas as razões da proposta para poder ser
criativos e adaptá-la à sua situação concreta.
3. Na formação, queremos propor o mesmo que se pede que desenvolvam
após sua atividade laboral. O que não se faz na formação, não se fará após. O
mesmo ocorre com a atividade na instituição ou na empresa. Ninguém pode
dinamizar processos de crescimento em outros, se esses processos não são
vividos em si mesmo. Quando se aprende a pôr o trabalho diário ao serviço
do crescimento e da melhora das relações interpessoais, assim será na vida
profissional.
4. Não se educa ou trabalha como se quer, mas como se pode. As boas
intenções não bastam. Um educador ou diretor não será sensível à
complexidade da vida do outro simplesmente porque o quer, mas porque
tem a capacidade de sê-lo. Essa capacidade se adquire consigo mesmo.
Quem é sensível à sua complexidade poderá ajudar os outros a que
descubram a própria complexidade. Por isso, trabalhamos aspectos pessoais,
preservando sempre a privacidade.
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5.2. COM AS CRIANÇAS E JOVENS
Segundo as idades, a forma de interagir e as atividades são distintas, porém,
em todos os casos, trabalha-se desenvolvendo trabalho grupal, grupos de
apoio e trabalho individual.
A reunião grupal. Consiste em aplicar atividades e ferramentas com grupos
de várias pessoas e, assim, trabalhar sobre diversos temas da vida diária e o
desenvolvimento próprio de cada etapa (infância, adolescência, juventude,
idade adulta, etc.)
O grupo de apoio. São reuniões de duas ou três pessoas, suficientemente
próximas para poder apoiar-se mutuamente. Com este apoio, faz-se o
seguimento das ações propostas e sua vivência: os membros se aconselham
entre eles, refletem juntos e se apoiam no dia a dia. Evitar más relações não é
educar em ter boas relações. É imprescindível que se tenha experiência em
desfrutar de uma boa relação que ajude realmente a pessoa. A reunião do
grupo de apoio aproveita a relação entre os iguais para o crescimento pessoal
e para iniciar relações sadias de amizade. Em todas as reuniões de grupo de
apoio, tomam-se decisões que devem ser avaliadas na seguinte reunião de
grupo de apoio.
O trabalho individual. São pequenas experiências de solidão, com exercícios
pautados que crianças, jovens e adultos podem completar para iniciar
caminhos de conhecimento e crescimento pessoal. Assim, fomentamos o
recolhimento e a interioridade necessários para o crescimento. Com este
trabalho a pessoa descobrirá o prazer de estar só, o prazer de encontrar-se
com sua própria vida, vê-la, conhecê-la e querê-la. E assim, quando estiver
com outras pessoas, não será por exigência, mas pelo desfrute do encontro
interpessoal.
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