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EM PRIMEIRO LUGAR, O FUTURO DA EDUCAÇÃO 

 

O IBFE - Instituto Brasileiro de Formação de Educadores nasceu em 2013 com 

a missão de oferecer cursos que contribuam com a formação continuada de 

professores e gestores educacionais em todo o país, com um DNA pioneiro e exclusivo 

e que se resume no tripé: Futuro, Tendências e Inovação na Educação. 

 

O IBFE foi pioneiro na oferta de cursos inovadores na área de Educação e reúne um 

time de professores de alto nível, apaixonados por Educação e, principalmente, por 

Inovação na Educação.  O Instituto faz parte do Ecossistema IBFE - que foi criado 

em torno do DNA TrendsInnovation - termo criado por nós para explicitar a nossa 

crença na Inovação na Educação com a lente das tendências. 

 

1 - IBFE Instituto - Cursos de pós-graduação, cursos rápidos (Masters) e Extensões, 

com unidades físicas em várias cidades do Brasil e com Unidade Digital, onde os 

cursos acontecem 100% ao vivo e online. 

2 - IBFE Online - Plataforma com cursos online gravados, todos com o DNA Futuro, 

Tendências e Inovação na Educação. 

3 - IBFE Consultoria - Com equipe experiente e metodologias próprias, O IBFE 

Consultoria ajuda instituições de ensino a identificar as tendências de futuro da 

Educação e fortalecer a sua presença e jornada, visando crescimento e longevidade. 

 

A PALAVRA DE UM DOS FUNDADORES 

 

“O futuro Educador será aquele que souber olhar para o futuro, identificar 

tendências e inovar na sua área de especialidade. Esta década será transformadora 

para o nosso setor e não há outro caminho para o nosso país se não for através da 

Educação”  

 

Prof. Marcelo Veras – Um dos fundadores do IBFE e coautor dos seguintes livros em 

Educação: 

 



  
 

 

Um dos seus fundadores, Prof. Marcelo Veras, acumula mais de 

30 anos de experiência em empresas de diversos setores, 

nacionalidades e portes, sendo os últimos 20 anos em 

Educação. De todo esse tempo, 80% foram dedicados a 

startups. Desde 2006, possui um estudo formal sobre 

planejamento de carreira e desenvolvimento de 

competências, estudo que já foi capa da Você S/A em março de 

2016 e gerou dois livros — Gestão de Carreira e Competências (2014) e Tempo de 

Compartilhar (2018). É também coautor de três livros em Educação - Métodos de 

Ensino para Nativos Digitais (2011), Inovação em sala de aula (2018) e Educação 

4.0 (2019) - além do livro de estratégia, SBB – Strategic Building Blocks (1a edição 

em 2017 e 2a edição em 2019). Começou sua carreira como professor particular aos 

16 anos e é um apaixonado por Educação. 

 

 

 

  



  

  CURSO 

PRATICANDO A DISCPLINA 

POSITIVA  
 

CORPO DOCENTE 

Profª Gabriela Menezes 

 

DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

24h/a divididas em: 

16 h/a  

08 h/a de atividades prévias e posteriores às aulas 

 

DATAS DAS AULAS: 

10 de novembro (quinta); 

17 de novembro (quinta); 

24 de novembro (quinta) e; 

01 de dezembro (quinta). 

 

INVESTIMENTO: 

À vista R$ 192,00  

2 parcelas de R$ 96,00 ou, 

3 parcelas de R$ 64,00 

No cartão de crédito. 

 

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GRUPOS E ESCOLAS PARCEIRAS: 

 Grupos de 04 pessoas efetivando a matrícula juntos, desconto de 10%.   

 Professores e familiares de escolas/empresas parceiras, desconto de 15% (consultar 

site/Instagram do IBFE e solicitar cupom de desconto).  

 Desconto de 10% para ex-alunos. 

Obs: Os descontos acima não são cumulativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CURSO  

PRATICANDO A DISCIPLINA 

POSITIVA 
 

Este curso vai te levar a uma incrível jornada de aprendizagem sobre a prática 

da Disciplina Positiva para lidar com comportamentos desafiadores de maneira 

firme e gentil. A Disciplina Positiva é uma abordagem educativa e filosófica que 

visa educar com firmeza e gentileza, buscando o meio do caminho entre o 

autoritarismo e a permissividade, e encorajando os indivíduos a se tornarem 

mais resilientes, responsáveis, cooperativos e contribuintes com a sociedade 

em que vivem. Por meio desta abordagem é possível compreender os 

resultados negativos da recompensa e da punição e conhecer as crenças que 

estão por trás do comportamento humano, e levam os indivíduos a 

apresentarem comportamentos socialmente inadequados e considerados 

desafiadores. A Disciplina Positiva auxilia na prática de intervenções mais 

positivas, assertivas e não violentas, e que contribuirão para o desenvolvimento 

de habilidades sociais e de vida que serão levadas por toda vida. Essa 

abordagem tornará a sua casa ou sala de aula um ambiente seguro, pautado 

no diálogo, na reflexão, na cooperatividade, contribuindo de forma significativa 

para a aprendizagem dos filhos/alunos, desenvolvendo uma atmosfera na qual 

o encorajamento, a motivação, a resolução de problemas e o desenvolvimento 

da autonomia, sejam o foco do processo educativo. 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer os princípios e pilares da Disciplina Positiva  

 Entender os conceitos da Disciplina Positiva como filosofia que contribui para 

o desenvolvimento de habilidades sociais e de vida, encorajando o respeito 

mútuo e sendo efetiva à longo prazo.  

 Explorar e conhecer as ferramentas práticas da Disciplina Positiva para refletir 

sobre novas formas de se relacionar e educar. 

 Compreender os efeitos da punição e da recompensa à longo prazo.  

 Entender a importância da criação de uma atmosfera na qual o 

encorajamento, a motivação, a resolução de problemas e o desenvolvimento 

da autonomia, sejam o foco do processo educativo.  

 Desenvolver estratégias para lidar com comportamentos desafiadores em 

diferentes faixas etárias.  

 Compreender as crenças por trás do comportamento humano. 



  

 

PÚBLICO ALVO: 

Professores, Equipe gestora da escola, coordenadores, terapeutas, profissionais 

da saúde, psicopedagogos e pais. 

 

ESTRATÉGIAS E MÉTODOS:  

Não há mais espaço na Educação para aulas meramente expositivas. O 

presente e o futuro da Educação exigem o uso das chamadas metodologias 

ativas, onde o aluno é colocado na posição de protagonista do seu aprendizado 

e não mais um mero expectador de aulas chatas e monótonas. O IBFE 

desenvolveu um novo “jeito de dar aulas”, chamado de Método 3. Nele, as aulas 

são divididas em 3 etapas: Fundamentação teórica, Aplicação prática e 

Discussão/conclusão. Desta forma, as aulas são planejadas de forma a 

proporcionar uma experiência completa de aprendizado. A intenção é que o 

aluno saia de cada aula preparado para aplicar aqueles conceitos no dia 

seguinte. Trata-se de uma visão prática e aplicada, que busca valorizar cada 

minuto que o aluno invista na sua formação. 

 

 
 

 

 



  

AGENDA DE AULAS 

AULA TÓPICOS ABORDADOS PROFESSOR DATA 

1 

 
Educando com firmeza e gentileza: o meio 
do caminho entre o autoritarismo e a 
permissividade. Encorajamento e respeito 
mútuo. Solução de problemas para a vida. 

 

 
Gabriela Menezes  

10/11/2022 

2 

 
Os efeitos negativos da punição e da 
recompensa. Desenvolvimento de 
habilidades sociais e de vida e educação 
socioemocional. As crenças por traz dos 
comportamentos. Os erros como 

oportunidade de aprendizagem. 
 

Gabriela Menezes  17/11/2022 

3 

 
Conexão por meio do apego seguro. 
Efetividade de ações a longo prazo. 
Compreensão e intervenção diante de 
comportamentos desafiadores. 
 

 

Gabriela Menezes 
 

24/11/2022 

4 

 
Reuniões familiares e reuniões de sala de 
aula: construindo ambientes coletivos. 
Estratégias práticas para aplicação da 
Disciplina Positiva no cotidiano familiar e 
escolar. 
 

 

Gabriela Menezes 
01/12/2022 

 

 

DESCRIÇÃO DAS AULAS DO CURSO 

 

AULA 1 – Educando com firmeza e gentileza.  

Nesta serão apresentados conhecimentos sobre os conceitos e pilares da 

Disciplina Positiva, refletindo sobre o meio do caminho entre o autoritarismo e 

a permissividade. Vivenciaremos práticas de encorajamento e respeito mútuo, 

para aprender estratégias de solução de problemas para a vida. 

AULA 2 - Os efeitos negativos da punição e da recompensa.  

Aula que tem como objetivo fazer uma relação entre os Esquemas Iniciais 

Desadaptativos (de Jeffrey Young) e o surgimento de uma comunicação 

violenta. 

 

 



  
AULA 3 – Compreensão e intervenção diante de comportamentos 

desafiadores. 

Nesta aula compreenderemos a importância da conexão por meio do apego 

seguro, para educar de maneira firme, gentil e respeitosa. Compreenderemos 

a efetividade de nossas ações a longo prazo e compreenderemos os 

comportamentos desafiadores, vivenciando estratégia práticas para lidar com 

eles. 

AULA 4 – Estratégias práticas para aplicação da Disciplina Positiva no 

cotidiano familiar e escolar.  

Nesta aula conheceremos diversas estratégias práticas para aplicação da 

Disciplina Positiva no cotidiano familiar e escolar e faremos uma simulação de 

uma reunião de família ou de sala de aula para a construção de ambientes 

coletivos repletos de cooperação e harmonia. 

 

PROFESSORA 
 

 

Gabriela Menezes 

Neuropsicopedagoga, especialista em Educação 

Socioemocional, certificada em Disciplina Positiva 

e Psicologia Positiva, Educadora Parental. Criadora 

e coordenadora nacional da pós-graduação em 

Educação Positiva e Disciplina Positiva do IBFE – 

Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. 

Professora da rede pública municipal de Campinas 

e em diversos cursos de pós-graduação 

 

 

 

  



  

 


