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PRIMEIRO MÓDULO – Conexão e alinhamento para iniciar a jornada.
03.04 (quarta-feira) – 19h às 23h
Seja bem vind@! Queremos te conhecer e nos apresentar. Vamos nos conectar, alinhar as expectativas e 
mostrar o caminho da formação de um líder facilitador. Vamos também introduzir os 8 pilares e falar da 
estrutura por trás deles. 

SEGUNDO MÓDULO – Para tornar-se um bom facilitador é preciso 
tornar-se uma boa pessoa.
06.04 (sábado) – 9h às 18h
Prepare-se, pois o segundo e o terceiro módulos irão derrubar nossas máscaras, criar relações de 
confiança e despertar nosso caminho único de entrega de valor para o mundo. Será um dia inteiro de 
imersão em processos de autoconhecimento e de aprendizagem, onde você irá desenvolver o melhor 
de si para atuar como um líder facilitador. Vamos explorar nossos próprios pilares, influências e histórias  
de vida para entender o que nos motiva a fazer o que fazemos. Sem medo e com total abertura para 
colocar o que queremos para o mundo. Também nos aprofundaremos na metodologia dos 8 pilares e 
entregaremos as primeiras ferramentas que poderão ser usadas em processos de facilitação.
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TERCEIRO MÓDULO – Facilitação de projetos, processos criativos e 
decisão colaborativa.
10.04 e 17.04 (Quartas-feiras) – 19h às 23h
Tá esquentando! Durante esse módulo iremos nos perceber enquanto co-facilitadores em processos de 
tomada de decisão, atentos para potencializar um trabalho coletivo, ao mesmo tempo, pautados pelo 
desafio de entregar as coisas a tempo (parece com o seu dia a dia?).  Aqui cada um começará a construir 
o próprio mapa de ferramentas, partindo do coletivo para entender o que nos torna facilitadores únicos. 
Qual é a sua essência como facilitador? 

QUARTO MÓDULO – Oficina de criação de vivências 
20.04 (sábado) – 9h às 12h30
Neste encontro iremos concluir os mapas de ferramentas e partir para a ressignificação coletiva do 
processo e dos aprendizados obtidos ao longo da formação. Aqui vamos olhar para o futuro. Entender 
os possíveis caminhos que se abrem para cada um a partir desta jornada de transformação.
É também nesse encontro que aprenderemos a cocriar vivências!
Vamos nos dividir em duplas e cada uma (das duplas) criará uma vivência própria que será facilitada com os  
jovens que participam do CENLEP Nosso Lar.
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QUINTO MÓDULO – Construção do Eu-Facilitador e seu mapa de 
ferramentas.
20.04 (sábado) – 14h às 18h

Neste encontro iremos partir para a ressignificação coletiva do processo e dos aprendizados obtidos ao longo 
da formação. Aqui vamos olhar para o futuro e entender os possíveis caminhos que se abrem para cada um a 
partir desta jornada. Trata-se de significar e registrar o “eu Facilitador” de cada um dos presentes, através da 
produção do seu manifesto pessoal e da construção do seu próprio mapa de ferramentas para facilitação.

MÓDULO FINAL - Hora de colocar o aprendizado em prática!
04.05 e 05.05 (sábado e domingo)

No módulo final de nossa formação iremos facilitar na prática algumas vivências para os jovens do CENLEP 
Nosso Lar. Será um final de semana inteiro dedicado à experimentação, onde todos os participantes irão 
cocriar juntos as dinâmicas que serão utilizadas, além de facilitá-las. Uma experiência única e transformadora 
para encerrar com chave de ouro a nossa formação!
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O módulo final ocorrerá em 4 etapas:

ETAPA 1 – Conhecendo a comunidade.
04.05 (sábado) – 9h às 12h30
Esse é o primeiro contato com os jovens do CENLEP. Após o café da manhã, faremos atividades para quebrar 
o gelo, nos apresentar e conhecer melhor a comunidade. 

 
ETAPA 2 – Sensibilização e relacionamento com os jovens da comunidade.
04.05 (sábado) – 14h às 17h30
Após o almoço começamos o primeiro módulo das vivências. É hora de aprofundar o relacionamento 
com os jovens, conhecê-los melhor e promover a sensibilização e a presença ativa.

ETAPA 3 – Avaliação geral dos aprendizados.
05.05 (domingo) – 9h às 12h30
Vamos continuar com as vivências. Como já teremos colocado a mão na massa, esse será um bom momento 
para os facilitadores se avaliarem e perceberem as ferramentas e os aprendizados obtidos com a formação.
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ETAPA 4 – Finalização da jornada.
05.05 (domingo) – 14h às 17h30
Momentos finais!! Aqui aplicaremos as últimas dinâmicas e finalizaremos todo o processo desenvolvido ao 
longo do curso. Hora de dizer tchau, agradecer e sentir a transformação dessa maravilhosa jornada em tudo 
e em todos nós! Vamos juntos?

ENCONTRO DE ENCERRAMENTO (e CELEBRAÇÃO!)
(data e local a combinar)
Em nosso último encontro, conversaremos  sobre as experiências vividas no CENLEP e repassaremos os 
pontos de maior desafio e aprendizagem ao longo da formação. Trocaremos  conhecimentos e pontos de  
melhoria e ajustes, faremos um feedback geral da formação e celebraremos os resultados alcançados. Hora 
de descontrair, celebrar e nos despedirmos!! Até a próxima!


