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Pedro faz parte da equipa do Dream Insight.
É Coach pro�ssional e Praticante de PNL, 
é fascinado pelo estudo do comportamento Humano.
Nesta palestra irá ser a voz dos jovens, 
mostrando a perspetivas 
acerca das áreas que compõem as suas vidas, 
nomeadamente no plano escolar, familiar e social. 
Iremos, com base num estudo cientí�co,
entender a forma de pensar dos jovens, assim como os seus
sentimentos acerca do mundo que os rodeia.

PEDRO  GOMES

Para se inscrever 
consulte o nosso website

www.dreaminsightproject.com/coaching-educando

DreamInsight

dreaminsightproject2720

Contactos:
910637295
963079220

Susana vem de lisboa e é professora,
co-autora de livros escolares e Coach  Educacional.
Que benefícios traz o coaching aos professores 
e aos alunos?
Será uma palestra que trará novas formas 
de pensar acerca da relação
 entre o Coaching e o Ensino.

SUSANA FARINHO GARCÊS

Contactos:
910637295

Para se inscrever 
consulte o nosso website

www.dreaminsightproject.com/coaching-educando
consulte o nosso website

sentimentos acerca do mundo que os rodeia.
entender a forma de pensar dos jovens, assim como os seus

dreaminsightproject2720dreaminsightproject2720dreaminsightproject2720

DreamInsight

Iremos, com base num estudo cientí�co,
entender a forma de pensar dos jovens, assim como os seus
sentimentos acerca do mundo que os rodeia.

É professora em Évora, leciona ensino especial
doutorada em psicologia da educação.
Está nomeada para o global teacher prize, 
e vem mostrar o motivo da sua nomeação, 
o seu projeto desenvolvido em sala de aula, 
envolvendo dicas importantes.
 

INÊS FILIPE
Regina é professora, de Santa Maria da Feira 
e vem apresentar o seu livro de 
poesia e estratégias motivacionais, 
sendo uma mais valia no trabalho dos afetos, 
das emoções e valores.
Através do seu livro, uma vertente mais ampla 
acerca do trabalho na educação com os jovens.

REGINA PIRES

É professor em Évora e vai falar acerca 
do seu projeto de ensino com adolescentes 
com de�ciência mental.
Vem dar a conhecer um livro escrito por um aluno seu, 
já falecido, a relatar todo o seu caminho de progresso, 
com o professor e esta forma de ser escola. 
Uma homenagem sentida a quem deixou a sua obra
 antes de partir, mostrando os benefícios 
do método do professor Júlio.
 

JÚLIO COINCAS  Conceituado Coach Educacional espanhol, 
licenciado em Psicologia, e com bastante 
experiência Internacional, passando por 
diversos países da Europa e da América.
Ministrando os seus conhecimentos 
através das técnicas de Coaching Educacional. 
Tem vários livros publicados internacionalmente, 
entre eles "Coaching para docentes" e 
"Ferramentas de Coaching Educativo" publicados 
pela PORTO EDITORA.
Irá dar a conhecer a todos como se pode criar 
um bom clima na sala de aula, como o professor 
pode se conhecer a si próprio como colocar 
todos os alunos a participar sem se sentirem
excluídos.

JUAN BOU PÉREZ

PROGRAMA COACHING 
EDUCANDO


