Com o objetivo principal de levar adiante valores, respeito e diversidade
voltados para o desenvolvimento de novos líderes que criem um mundo
melhor, a Solução Mais é uma empresa 2.5 com foco em transformação
social que busca constantemente inspirar jovens a trabalharem suas
habilidades em prol do próprio crescimento pessoal e profissional.
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O Coach Educador é um programa desenvolvido para promover a
mudança comportamental em educadores, com o objetivo de
auxiliá-los a desenvolver as competências socioemocionais
necessárias aos desafios deste século, para que se tornem
protagonistas de suas próprias vidas
e da transformação da sociedade.
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KETHLIN MELO

Master Coach Executive, com mais de 5.000 horas de atendimento individual, em grupo e de
equipe, formou pessoalmente até 2016, 1.200 pessoas em cursos de comunicação e liderança.
Fundadora e Diretora Executiva da Solução Mais Treinamentos Especiais, coautora do livro
Coaching a Solução e membro da Sociedade Brasileira de Coaching, Kethlin é graduada em
administração de empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado, certificada em
Assessment Tools pela Quantum, e especialista em Eneagrama.
Fundadora e gestora do Instituto Melo Cordeiro, que desenvolve projetos de empoderamento
de crianças, jovens e adultos em situação de risco social, sendo o maior projeto do Instituto,
o Projeto SER (saberes educativos em rede) cuida de maneira integral de crianças e jovens
em Ferraz de Vasconcelos - SP. Atuou em empresas nacionais e multinacionais, como
Unilever, Alphaville Urbanismo, Fundação Alphaville, Dicico Home Center e Forma Turismo.
Sua missão é facilitar o processo de autorreconhecimento dos talentos pessoais e missão
de indivíduos, escolas e empresas para desenvolver novos líderes e, consequentemente, um
mundo melhor.

4

O TREINAMENTO
Coaching

Psicologia Positiva

Design Thinking

As 5 Etapas do Perma
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DUPLO DIAMANTE
DESIGN CHALLENGE

O QUE
VOCÊ VAI
APRENDER

ET
USUÁRIO + NECESSIDADE + INSIGHT
PERSONA
MAPA DE JORNADA
TÉCNICAS DE BRAINSTORMING ESTRUTURADAS
PROTOTIPAGEM RÁPIDA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
TÉCNICAS FUNDAMENTAIS DE PROGRAMAÇÃO
NEUROLINGUISTICA PARA CRIANÇAS E JOVENS
PSICOLOGIA POSITIVA E OS DIÁLOGOS INTERNOS
MAPEAMENTO DE PERSONALIDADES PELO ENEAGRAMA
COACHING PARA CRIANÇAS E JOVENS
AS 5 ETAPAS PERMA EM TÉCNICAS E FERRAMENTAS
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DADOS DO ALUNO
Nome da escola: ___________________________________________________________________________________
Nome do(a) aluno(a): ________________________________________________________________________________

COMO VOCÊ
VAI SE SENTIR

Data de Nascimento: ___/___ /___ Documento de Identidade: ____________________ CPF: ____________ - ________
Endereço: __________________________________________________________________________ Número: _________
Complemento: ____________________ Bairro: ____________________ Cidade: ________________________ UF: _____
CEP: _______________- _______ Telefone Residencial: ____________________ Telefone Celular: ____________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________

• Pronto para desenvolver ao máximo o seu
potencial e o de seus alunos;

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

• Flexível para se adaptar às mudanças e gerar
resultados mensuráveis;

MÃE( ) PAI( ) OUTRO( ) Neste caso informar o grau do parentesco: ________________________________________
Nome do responsável: ________________________________________________________________________________

• Feliz por encontrar uma maneira de colocar
em prática os seus objetivos como educador.

CPF: ____________ - ________ Telefone Residencial: ____________________ Telefone Celular: ____________________
E-mail: ____________________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL FINANCEIRO caso o responsável pelo pagamento não seja um dos citados acima, favor preencher

AO SE INSCREVER
VOCÊ GARANTE
Monitoria 24h

Nome do responsável: ________________________________________________________________________________
CPF: ____________ - ________ Telefone Residencial: ____________________ Telefone Celular: ____________________

TELEFONES ALTERNATIVOS em caso de ausência dos pais ou responsáveis
Nome: _____________________________________________________________________________________________
Grau de parentesco: _________________________________________________________________________________
Telefone Residencial: ________________________________ Telefone Celular: ________________________________
Nome: _____________________________________________________________________________________________

Mochila Personalizada

Grau de parentesco: _________________________________________________________________________________
Telefone Residencial: ________________________________ Telefone Celular: ________________________________

Suporte de coordenação
Camiseta Personalizada
Enfermaria

Apostila para seguir
todas as atividades

Carro de Apoio
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