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Características dos ser�iços apresentados
Criação da AEC Fazedores de Líderes

A inclusão do método FDL através da criação de uma AEC para o primeiro ciclo
do Ensino Básico é uma aposta na inovação em educação uma vez que promove o
desenvolvimento de hábitos assentes em valores que são fundamentais para um
crescimento equilibrado dos alunos. Este método permite o desenvolvimento
integrado das crianças e dos jovens por trabalhar as três dimensões fundamentais
dos indivíduos (pessoal, escolar e sócio-emocional). Ao ser incluído de forma
regular na formação dos mais jovens, o Método FDL vai ajudar a desenvolver
hábitos mas também um mindset de possibilidade e ação com o propósito de
alcançar o sucesso, seja ele pessoal ou escolar.

Prog�amas de Férias e Bootcamps
Os nossos programas não letivos dividem-se entre programas de férias
bootcamps. Estes programas podem ser desenhados a pedido do cliente.

e

Prog�amas de Férias
Estes programas organizam-se à semana e contemplam atividades lúdicas
ancoradas no Método FDL. Toda a planificação das atividades visa o
desenvolvimento informal das competências fundamentais nos alunos. Estes
programas destinam-se a alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo e ensino
secundário. Estes programas podem contar com a colaboração/participação de
entidades parceiras no sentido de enriquecer as atividades propostas. Estes
programas visam o desenvolvimento pessoal e sócio-emocional dos participantes
e a sua responsabilização enquanto cidadãos comprometidos com o
desenvolvimento do bem comum.
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Bootcamps
Os bootcamps têm dois públicos-alvo distintos – alunos do ensino secundário e
alunos do ensino superior. São programas mais curtos, podendo ir até aos 3 dias de
duração, mas mais intensos. Os bootcamps decorrem em resorts e hotéis com
condições circundantes ótimas e obedecem a um plano de atividades de imersão,
ocupando a totalidade dos dias. Estas atividades focam-se sobretudo no
desenvolvimento pessoal e alto desempenho e contemplam atividades na área da
liderança e da espiritualidade.

Prog�amas destinados a Pais e Encar�egados de Educação
O ato de educar revela-se cada vez mais desafiante. A mudança de paradigma no
que respeita a educação familiar e a parentalidade, juntamente com a mudança do
perfil da criança enquanto educando resultam numa necessidade de se redefinirem
papéis e responsabilidades dentro do processo. Educar deve ser um ato de
desenvolvimento e crescimento feito, na sua essência, através do exemplo e da
modelação que resulte em mais responsabilidade e autonomia da parte dos
intervenientes.
Contudo, pais e educadores parecem estar cada vez mais desesperados e a perder
o controlo do processo educativo. A disciplina, que é um elemento absolutamente
fundamental na promoção da criatividade e da liberdade da criança, é vista como
um estigma. Enquanto isso acontece, estamos a transferir para o mundo social,
mais amplo, preconceituoso e indiferente essa responsabilidade.
Objetivos:
-Refletir sobre o papel de cada participante no processo educativo
-Desmistificar termos como: responsabilidade/ disciplina /educação /autonomia
-Dotar os participantes de ferramentas para alterem o paradigma educativo no seio
das suas famílias
-Promover um ambiente familiar assente em valores e organizado em torno de
regras
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Este programa pode ser dinamizado ou em pequenos grupos com uma abordagem
mais dinâmica e participativa ou em grupos maiores com o objetivo de se fazer
uma reflexão sobre os temas e avançar com alguma sugestões de ação. São sempre
ações que poderão ser articuladas entre as 2 e as 4 horas de duração.

Ação de For�ação e Capacitação para Dirigentes Associativos
(8 horas)
Liderar é hoje uma missão desafiante mas fundamental ao sucesso das
instituições. Quando pensamos nas associações onde o comprometimento com o
bem comum é maior, torna-se fundamental que os seus dirigentes desenvolvam
uma cultura de liderança de serviço assente em valores definidos e com um plano
de ação coerente e com objetivos estabelecidos com clareza.
A formação que se propõe visa dotar os seus participantes de ferramentas e linhas
de ação que promovam esta liderança e os coloquem em vantagem quando chegar
a hora de interagirem com os associados ou negociarem com a tutela.
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