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COMECE JÁ 

Pode simplesmente substituir o texto de exemplo pelo seu próprio texto para uma newsletter organizada, profissional 

e fácil de partilhar. Se, por outro lado, deseja personalizar o aspeto, consulte as sugestões abaixo para o ajudar a criar 

exatamente a newsletter que pretende. 

Pensa que um documento com um aspeto tão bom é difícil de criar? 

Está enganado! 

P: Como posso obter uma formatação igual? 

R: Toda a formatação de texto que vê nesta newsletter está apenas a um clique de distância! No separador Base, 

consulte a galeria de Estilos. 

OBJETIVOS: 

No final de 12h de treino pretende-se que saiba 

aplicar uma metodologia que o apoiará no seu 

dia-a-dia a comunicar eficazmente. A definir 

claramente objetivos em equipa ou 

individualmente? Ter ferramentas para o seu dia-

a-dia.  

Como comunicamos?  

Compreendemos o outro?  

Temos a sensação que por vezes a nossa 

mensagem não é clara?  

Como educador, como membro duma equipa, 

como formador, professor, com os amigos... 

Contribuindo para aumentar o seu bem-estar, 

alinhando valores com ações, reduzindo o stress, 

criando impactos positivos na sua vida. 

 “Insanidade é continuar a fazer a mesma coisa e 
esperar resultados diferentes.” – Albert Einstein 

PARA QUEM? 

Para todos os indivíduos que se propõem a evoluir, pretendem ganhar competências e aprender a 

colocar questões que promovam resultados eficazes. 

INSCRIÇÕES E VALOR 

Inscrição: enviar mail para geral@ane.pt ou 226 165 950 e o valor é de 50€. 

 CONTEÚDOS: 

 O QUE É O COACHING? 

 COMUNICAÇÃO – RAPPORT, 

CONFIANÇA, COERÊNCIA, 

ESCUTA 

 REFLEXÃO – PERGUNTAS 

(O SEU PODER E IMPACTO) 

 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

COM FEEDBACK 

 UTILIZAÇÃO DE 

FERRAMENTAS 

  QUANDO? 

03 e 04 de JUNHO 2016     

03 das 18h30m às 22h30m 

04 das 9h30m às 18h30m 
 ONDE? 

MAIA, MOREIRA, RUA DAS 

OLIVEIRAS,70 junto à estação do 

metro Pedras Rubras 

INSX 

 

  

  

[Clique aqui para adicionar uma legenda] 

12h a Treinar a METODOLOGIA. 

COACHING 

 NO  

DIA-A-DIA 

mailto:Info@ane.pt

