Se você é daquelas pessoas que quando se fala em tecnologia não sabe o que fazer? Acha muito complicado? Fica
perdida com tantas informações tecnológicas ? Não se preocupa Vou te provar que a tecnologia é nossa amiga...
Tecnologia é um universo de possibilidades infinitas. Nos últimos anos a tecnologia tem estado mais presente na
vida dos seres humanos, trazendo uma agilidade no nosso dia a dia. Tenho visto pessoas com medo de usar essa
poderosa ferramenta no seu dia a dia seja na sua vida pessoal ou profissional. Por isso criei um curso tecnologia
versus deficiência para ajudá-las a descomplicar e se familiarizar com a tecnologia. Se você tem medo de usar a
tecnologia, ou se atrapalha toda com aplicativos e redes sociais, venha conhecer o Curso Tecnologia x Deficiência,
onde vou te mostrar o poder da tecnologia e quebrar os paradigmas da deficiência através da minha experiência
vivida diariamente com a Tecnologia.
Um curso de Introdução à Tecnologia Assistiva direcionado para a Pessoa com Deficiência, Pessoa Diversa, Pessoa
Idosa, Pessoa Desempregada, Pessoa Vulnerável e afim (familiares, tutores, cuidadores, mediadores, professores,
profissionais de assistência e saúde, estudantes e pessoas interessadas em geral).
INSCRIÇÕES: https://forms.gle/Cz7fNXb38oiKj1UKA
INFORMAÇÕES:

NOSSO CONCEITO DE ENSINO APRENDIZAGEM
Por que devemos ensinar uns aos outros? Porque é a a forma mais inteligente do CÉREBRO aprender o máximo
possível!
Comprovação científica de como o CÉREBRO aprende:
10% - LENDO.
20% - OUVINDO
30% - OBSERVANDO
50% - VENDO E OUVINDO
70% - DISCUTINDO
80% - FAZENDO
95% - ENSINANDO AOS OUTROS
Cursos, Oficinas, Workshops, Palestras, Entrevistas, Conferências, Seminários, Simpósios, Congressos.

Qualificação de Docentes Assistivos.
Público-alvo: Gente
Missão: Difundir a força da Maternidade
Valores: Reputação Pública e Honestidade Intelectual
Objetivo: Formação de Cientistas Assistivos nos próximos 10 anos, nas Áreas do Desenvolvimento Humano,
Reabilitação, Inovação, Ciência e Tecnologia Assistiva.
Primeiros cursos-degustação lançados:
1. Curso Autismo, Complexidade e Fascínio.
Inscrições: https://forms.gle/SFa2dG8Ve7eHLJWS9 Informações: https://tinyurl.com/4s5t97me
2. Curso Síndrome de Down e Autismo na Mesma Pessoa: Inscrições: https://forms.gle/EXn8k6JwXaM5rF8S7
Informações: https://tinyurl.com/2cdh6hcd
3. CÉREBRO BRILHANTE FORA DO PADRÃO – Como ter Hiperfoco? Inscrições: https://forms.gle/LfVF8Lmi2hZ2hhjB8
Informações: https://tinyurl.com/cbyjaj3n
4. MÃE ÁFRICA - ONDE ESQUECEMOS NOSSAS RAÍZES? https://forms.gle/HNf8zN6RMHaYv3Zw9
Informações: https://doisdobrasil.com/data/documents/CURSO-MAE-AFRICA.pdf

Matricule-se na 1º Escola do Pensamento Fora do Padrão
Ensino por Outro Caminho!
TECNOLOGIA PARA HUMANIDADE
Nossos Mentores: https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/
Nossos Alunos: https://doisdobrasil.com/lideres-mundiais/alunos/
Inscreva-se nos nossos cursos e saiba mais sobre si!
www.doisdobrasil.com

#1aEscoladoPensamentoForadoPadrão
#ProjetoEnsinoporOutroCaminho

