
Programação 



INFORMAÇÕES GERAIS

CARGA-HORÁRIA: 12 horas, desenvolvidas em um dia e meio.

PÚBLICO-ALVO:

• Profissionais que atuam como facilitadores de grupos, em programas de treinamento.

• Educadores que desejam dinamizar suas aulas com o uso de jogos e dinâmicas.

• Profissionais que trabalham com grupos e desejam enriquecer seu currículo.

RESULTADOS GARANTIDOS

Aplicação imediata
dos jogos e 

dinâmicas praticados
durante o curso.

Adoção da 
metodologia do Ciclo

da Aprendizagem
Vivencial - CAV

Dinamização e 
criatividade nas

atividades relativas a 
capacitação, 

treinamentos e 
palestras.



DIFERENCIAL DESTE CURSO

• Instrutora com experiência de mais de 30 anos na metodologia de Jogos de

Empresa.

• Curso validado pelo mercado e oferecido desde a década de 80, em

eventos abertos e “in company”, com excelentes avaliações.

• Metodologia essencialmente prática, onde o aprendizado é oferecido

através vivências simuladas, exposições interativas, painéis e discussão e

fóruns conclusivos.

• Jogos e vivências adequadas a cada fase dos grupos

1. Atividades para a fase de inclusão.

2. Atividades para a fase de controle.

3. Atividades para a fase de maturidade.

• Bibliografia específica e produzida pela instrutora.

• Cessão de conteúdos para uso pós-curso: jogoteca, slides, videos,

mensagens e músicas (os participantes trazem pendrive e estes

conteúdos são gravados durante o evento).



ALGUNS DEPOIMENTOS

CORREIOS

"O curso foi de extrema importância para minha atualização na 

área de treinamento corporativo, bem como validou ações 

relativas ao conteúdo abordado."

Luiz Henrique Farinazzo Lorza – Profissional da área de 

treinamento

HERING

(Sobre o curso de Jogos e Viv6encias para Treinamento)

“O treinamento foi ótimo. Linguagem clara e objetiva. Atendeu 

minhas expectativas e necessidades”.

Bruna Martins – Profissional de Treinamento

"Treinamento muito rico de passo a passo e consultora muito

acessivel. Faz toda a diferença no entrosamento com o grupo.“

Empresa: Grupo Triunfo

Nome: Lisia Prado

“Gostei muito principalmente porque foi um curso muito dinâmico

além do material didático. Ótima a ideia do pendrive“

Empresa: Prado Aluminio Industria e Comercio Ltda

Nome: Ana Paula Freire Franco

"Uma vivencia extraordinária diante de um ótimo atendimento e

conhecimentos riquíssimos!“

Empresa: Prefeitura Municipal de Piacatu/SP

Nome: Jonas Feltrin



APOSTILA DO CURSO

BASE CONCEITUAL





PUBLICAÇÕES MARIA RITA GRAMIGNA



Bem-vindos ao Curso de Jogos e Vivências.

Durante um dia e meio vamos entrar neste universo lúdico, onde as atividades

simuladas servirão de base para nossa aprendizagem.

Aproveitem bem o tempo para transitar por outro papel: o de participante.

Desejo excelente curso a todos.

Maria Rita Gramigna



OBJETIVOS DO CURSO
• Capacitar os participantes para o uso adequado dos jogos e dinâmicas, em

programas de capacitação e atividades educacionais.

• Orientar para a seleção de atividades, de acordo com o público final, objetivos e

recursos disponíveis

• Praticar jogos e dinâmicas, tendo como pano-de-fundo a metodologia do CAV -

Ciclo da Aprendizagem Vivencial e os recursos da Tecnocreática.

PROGRAMA RESUMIDO

• Dinâmica de inclusão e abertura do evento

• Jogos e dinâmicas: conceituação, abrangência, princípios, cuidados, tipos e

metodologia de aplicação.

• Prática de jogos e dinâmicas usando a metodologia do CAV - Ciclo da

Aprendizagem Vivencial.

• Árvore das competências do facilitador.

• Orientações para escolha de jogos e dinâmicas, tendo como referência o contexto

do evento.

• Painéis de discussão e fóruns de conclusão.



O CERTIFICADO

Será encaminhado após o evento, em formato digital, àqueles que

comparecerem em 100% do tempo.






