
 

 



 

CURSO 
Master em Educação Positiva 
 

CORPO DOCENTE:      
Professora Gabriela Menezes e Professor João Rilton 

 

OBJETIVOS:      

As grandes mudanças sociais, tecnológicas e comportamentais do século XXI, tem 

exigido da escola, e dos profissionais envolvidos na educação, um trabalho 

específico para o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais 

que tratam de um conjunto de conhecimentos que auxiliam os indivíduos a colocar 

em prática melhores atitudes e habilidades para conhecer e regular as suas 

emoções, alcançar objetivos, desenvolver a empatia, manter relações sociais 

positivas, tomar decisões de maneira responsável, entre outros. A Educação 

Positiva, Psicologia Positiva Aplicada à Educação, é uma importante ferramenta que 

auxilia esse trabalho. Embasada nos pilares do P.E.R.M.A. (positive emotion - 

emoções positivas, engagement – engajamento, relationship – relacionamentos 

positivos, meaning – significado e accomplishment – realização), focaliza o 

desenvolvimento do bem-estar, satisfação com a vida e da felicidade no ambiente 

escolar.  

 

PÚBLICO-ALVO:        

Direcionado aos graduados nas diversas áreas ligadas à Educação que pretendam 

se aprofundar nos assuntos ligados à Educação Socioemocional. 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA:      

Presencial: 15 horas/aula – 1 sexta-feira das 19h00 às 22h30 e 1 sábado das 8h00 

às 18h00. 

Dias 08/11/19 e 09/11/19 

 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

• Pilares da Educação Positiva (P.E.R.M.A.) 

• Estratégias para o desenvolvimento de emoções positivas 

• Estratégias para o desenvolvimento do engajamento 

• Estratégias para o desenvolvimento de relacionamentos positivos 

• Estratégias para o desenvolvimento do sentido 

• Estratégias para o desenvolvimento da realização 

• O desenvolvimento de forças pessoais  

• A Educação Positiva, o funcionamento cerebral e suas relações com a 

aprendizagem. 

 

 

SOBRE OS PROFESSORES:  

 
Gabriela Menezes de Camargo 

Especialista em Neurociência, Especialista em Educação Infantil, 

Practitioner e NeuroPractitioner em Programação Neurolinguística. 

Pedagoga. Professora Alfabetizadora. Professora nas pós-graduações 

em Educação Socioemocional, Psicopedagogia, Neurociência, 

Alfabetização e Letramento, Educação Inclusiva e Educação Infantil. 

 

 
João Rilton F. Correia 

Especialista em Neurociência. Especialista em Inovação em Educação. 

Psicanalista. Master Trainer em Programação Neurolinguística. 

Bacharel em Composição Musical. Coordenador das pós-graduações 

em Educação Socioemocional, Neurociência e Psicopedagogia. 

 

 



 

 


