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O 
PROGRAMA

Destinado a jovens meninas entre os 13 e os 18 anos, 

este programa tem por objetivo trabalhar a sua 

autoconfiança e auto-estima usando ferramentas de 

Coaching, Programação Neurolinguista, Inteligência 

Emocional e Psicologia Positiva por forma a que 

consigam enfrentar os desafios pessoais, relacionais e 

escolares de forma mais tranquila.
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OBJETIVOS 
GERAIS

O QUE SE PRETENDE
• Reconhecer necessidades e exprimi-las 

• Melhorar comunicação interna e externa 

• Reconhecer emoções para melhor geri-

las 

• Perceber como conquistar mais 

confiança 

• Perceber o que contribui para uma auto-

estima mais equilibrada 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

O QUE DEVE LEVAR NO FINAL 
• Breve noção do desenvolvimento e 

transformações do cérebro na idade 
• Abordagem das emoções e sensações 

normais da idade 
• Técnicas para melhorar comunicação 

consigo própria, por forma a reconhecer e 
melhor comunicar as necessidades  

• Melhorar comunicação com terceiros (pais, 

amigos, professores) 
• Reconhecimento e gestão de emoções 
• Ferramentas para conquistar mais 

confiança 
• Em que consiste a auto-estima e o que 

pode fazer para que seja mais equilibrada
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METODOLOGIA

Em cada sessão serão usadas dinâmicas individuais e em 

g rupo com recu r so ao Co a c h i n g , Pr o g r a m a ç ã o 

Neurolinguística, Inteligência Emocional e Psicologia Positiva 

que permitem a aquisição de conhecimento e integração dos 

conhecimentos de forma prática. 
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DESTINATÁRIOS 
DURAÇÃO 
LOCAL 
INVESTIMENTO 

A QUEM SE DESTINA
• Jovens meninas entre os 13 e os 18 

anos 

• Dias 19 e 20 de dezembro, das 10h às 

13h 

• Sede Filarmónica Monte Redondo, Leiria 

• 25€ /jovem
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FORMADORA
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MÓNICA DUARTE FERREIRA
Fundadora da Audaz. Licenciada em Gestão e Pós- Graduada em 

Marketing, sempre teve uma paixão por pessoas e pelo seu 

desenvolvimento pessoal. Depois de alguns anos a trabalhar em 

Marketing,  decidiu enveredar pela carreira de Coach 

Profissional, terapeuta de PNL e formadora sendo certificada e 

membro da Sociedade Portuguesa de Coaching e Association for 

Coaching.  

Atualmente a terminar uma Pós-Graduação em Inteligência 

Emocional acredita que reconhecendo e gerindo as nossas 

emoções, trabalhando todos os dias numa auto-estima mais 

equilibrada podemos ser muito mais felizes e realizados.
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CONTACTOS
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CONTACTOS

PROGRAMA IE NA ESCOLA CRIANÇAS FELIZES E CONDIANTES

Mónica Ferreira 

935 666 548 

monica.mdferreira@gmail.com  

hello.audaz@gmail.com 
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