FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA MESMO NO CURSO
ONLINE DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL
Olá! Tudo bem?
Aqui é a Isa Magalhães.
A minha felicidade por saber que o número de inscritos chegou à casa de 3.000 pessoas nestes
3 dias de seminário é tão grande, que a gratidão por tudo, por vocês principalmente, cresce
ainda mais a cada momento.
Ao realizar o Curso Online de Formação Profissional em Educação Emocional
Transcomportamental, você poderá desenvolver capacidades para a regulação emocional,
tanto em ambiente escolar, como no trabalho ou com sua família.
Você também entenderá com mais clareza quais estratégias de regulação emocional
específicas empregar, adaptando-as de acordo com as reações das pessoas para que estiver
aplicando a Educação Emocional.
Se você atua na área de Educação, deve saber que cada vez mais a Educação Emocional está
deixando de ser uma opção, tornando-se requisito que um professor tem de ter.
Hoje, são muitas as escolas que são reconhecidas justamente por levar em consideração todo
o campo das emoções que rodeiam o universo de uma criança ou de um adolescente. Dessa
maneira, essas escolas querem em seu corpo docente educadores preocupados com o
desenvolvimento e progresso da Inteligência Emocional de seus alunos.
A psicopedagoga Rejane Camargo foi uma das pessoas que após ter feito o curso sentiu na sua
vida prática os benefícios que havia adquirido, tanto para o seu trabalho e como também para
si própria no que diz respeito a autogestão dos sentimentos. Assista ao seu depoimento
clicando no play logo abaixo.

O profissional que busca ser um Educador Emocional tem de ter clara consigo a ideia de que
ele será responsável por dar suporte a pessoas que buscam melhorar sua qualidade de vida,
não no que diz respeito ao TER, e sim ao SER. Do mesmo modo são os pais de alunos, filhos
quando buscam escolas que baseiam suas práticas pedagógicas em um Filosofia
Construtivista.

Na aquisição do curso online sobre Educação Emocional Transcomportamental você recebe:
- curso dividido em 3 níveis
- 4 módulos por nível
- total de 48 videoaulas
- 60 horas de atividades extras
- direito a 9 meses de acesso
- material digital (por módulo)
- material impresso (por módulo)
- indicação de textos para suporte teórico
- indicação de materiais e recursos para aplicação
- indicação de procedimentos para planejamento de aulas
- suporte teórico sobre a metodologia do programa SILES
O curso tem duração de 3 meses, dividido em 3 níveis e ao final de cada nível há as seguintes
avaliações:
- Nível 1: escrita do “Meu Projeto de Vida”
- Nível 2: Resumo dos Capítulos 1, 2 e 3 do livro “Educação Transcomportamental”
- Nível 3: Resumo do capítulo 4 do livro “Educação Transcomportamental” e escrita do Projeto
de atuação profissional
Um certificado é emitido comprovando a sua participação e sua formação profissionalizante
como Educador Emocional Transcomportamental, conforme seus resultados obtidos em
avaliação.
O programa SILES tem o comprometimento de passar adiante uma formação com valores de
respeito ao próximo, e enfatiza a importância não só das videoaulas, mas também do estudo
do material de apoio e realização de todas as atividades oferecidas a cada módulo. Dessa
forma garante-se que os valores humanos abordados no curso sejam preservados e
respeitados.
Durante o curso, é importante manter a sua participação efetiva cumprindo todas as
atividades oferecidas e, assim, garantir não só uma boa avaliação, mas uma formação
comprometida com a sua construção como Educador Emocional Transcomportamental.
A metodologia do programa SILES (Sistema Ludis de Educação Socioemocional) tem por
objetivo desenvolver nos indivíduos competências da Inteligência Emocional. Ao final do
curso, os profissionais estarão aptos a ministrarem aulas, palestras e atividades afins para
crianças, jovens e adultos.
Sendo um Educador Emocional, você poderá organizar oficinas em diversos espaços,
promovendo atividades desde o universo lúdico a dinâmicas mais específicas para adultos.
Sempre tendo em vista o objetivo de tornar os indivíduos conscientes de si e das pessoas com
quem compartilham diferentes ambientes.
Você também pode atuar como consultor tanto para oferecer suporte a escolas como também
a empresas.
O Curso Online de Formação Profissional em Educação Emocional Transcomportamental é
voltado para profissionais com nível superior nas áreas de Psicologia, Pedagogia,
Psicopedagogia, Terapia Ocupacional, e também para quem vem de outras áreas de atuação e
tem habilidades necessárias para se tornar um Educador Emocional.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp (85) 99274-9057.
Somente neste sábado, 04 de maio, até a meia noite, ao se inscrever você tem 30% off no
valor do curso.
Acesse nossa página e não perca a oportunidade de ser um Educador Emocional
Transcomportamental e poder proporcionar qualidade de vida a você e àqueles à sua volta.
http://curso.sistemaludis.com.br/comprar-promo
Um grande abraço,
Isa Guimarães
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