F O R M A Ç Ã O D E FA C I L I TA D O R E S

CURSO - IN COMPANY

EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM NO ESTADO DA ARTE
A metodologia SOAP aplicada à formação daqueles que precisam engajar, ensinar e facilitar o processo
de ensino e aprendizagem, tendo como responsabilidade não apenas o repasse, mas também a
capacitação e desenvolvimento dos colaboradores da sua empresa.

A QUEM SE DESTINA
Instrutores, Facilitadores e Multiplicadores,
assim como colaboradores que gostariam de se
desenvolver em questões relacionadas à criação,
crítica e validação de conteúdos voltados à educação
corporativa.

COMO FUNCIONA
Com cinco blocos chave, a formação de facilitadores
da SOAP é inovadora por ser flexível e construtivista,
contando com a colaboração constante e a geração
de experiências para promover o ensino deste público
alvo:
Os primeiros passos da facilitação da aprendizagem;
• Preparando-se para o momento decisivo;
• Métodos de aprendizagem, ferramentas
e improvisação;
• Oficina de Criatividade e Inovação;
• Consultoria de Aprendizagem: Mentoring.
Cada bloco possui uma solução de aprendizagem
que pode ser construída e customizada de acordo
com a sua necessidade.
• Cada bloco representa carga horária de 4h
• Turmas com até 25 participantes
• Método dinâmico de construção colaborativa
• Exercícios práticos
• Material dedicado
• Não há utilização de computadores

ESCOPO
O papel do facilitador e o que se espera
deste parceiro;

A aplicação de dinâmicas e vídeos para reflexão
e envolvimento do público;
Oficina de Criatividade;
Taxonomia de Bloom;
Consultoria de aprendizagem e mentoring.

ESTRATÉGIAS PRÁTICAS
Exercícios e dinâmicas práticas, contando com
simulações de situações diversas vividas em sala.
Debriefing estruturado para entendimento e
alinhamento, desta forma entende-se não apenas a
atividade, mas tudo que o facilitador propõe com tal
aplicação e seus pontos de análise e avaliação.

BENEFÍCIOS
Para a empresa: Capacidade de construir
treinamentos adequados às necessidades
dos clientes internos
Para o participante: Desenvolvimento
de habilidades e atitudes de facilitador

INVESTIMENTO E INSCRIÇÕES
Clique aqui e entre em contato para saber mais
informações!

FORMAS DE PAGAMENTO
Boleto bancário
Depósito em conta
PayPal

IMPORTANTE SABER
Faturamento

Planejamentos iniciais;

O Departamento Financeiro da SOAP enviará um
aviso com o faturamento detalhado. Mediante
autorização do escopo enviaremos a nota fiscal
eletrônica.

Preparo físico e emocional do facilitador;

Cancelamento/alteração de data

Logística de treinamento;

Em caso de cancelamento/alteração de data
sem aviso prévio ou em até 15 dias úteis antes do
treinamento, a SOAP se reserva a cobrar 20% do
valor aprovado.

Levantamento de necessidades de treinamento;

Plano de aula;
Práticas de Aprendizagem;
Metodologias Educacionais;
Ferramentas e Recursos na aprendizagem;

