
ESCUTATÓRIA

olá, tudo bem?

Somos um projeto criado para ajudar pessoas a
desenvolverem habilidades de cuidado e sustentabilidade.
Acreditamos que a empatia é uma possibilidade para
fortalecer a conexão entre as pessoas e assim tornar o
mundo mais justo e compassivo. Todos nós podemos
aprender as capacidades necessárias para ser um agente
de mudanças.

IMAGINE UM MUNDO...

...onde cada pessoa
tem as habilidades

necessárias para ser
um agente de

mudanças.

 

fundadoras

Bruna Perillo e Camila Marques são psicólogas e
fundadoras da Escola de Empatia. Trabalham através da
perspectiva da abordagem Comunicação Não-violenta
(CNV), de Marshall Rosenberg. Se dedicam ao estudo,
prática e partilha da CNV e da Empatia.
 
 
www.escoladeempatia.com.br
 

A Escola de Empatia
oferece o curso de
Escutatória, em 2

módulos com 8 horas
de duração cada.

CONHEÇA O PROGRAMA:

AGENDA NO SITE:



DETALHAMENTO DO CURSO
"Sempre vejo anunciados cursos de
oratória. Nunca vi anunciado curso de
escutatória..." Rubem Alves

INVESTIMENTO:

A finalidade de existirmos é conectar uns com
os outros. Por isto a escuta se faz tão
importante. é ela que nos permite conhecer o
mundo para além das nossas fronteiras. A
escuta envolve a percepção que temos de nós
mesmos, do outro e do todo e é a base para
relações de empatia.
 
Metodologia teórico e prática, co-criando
conhecimentos a partir da experiência e
realidade dos participantes.

1º MÓDULO:

Olhar Generoso;
Silêncio;
Escuta empática;
Comunicação autentica.

METODOLOGIA E REFERÊNCIAS:

Teórico e prática, co-criando conhecimentos
a partir da experiência e realidade dos
participantes.
 
Principais referências: Rubem Alves, Marshall
Rosenbreg, Carl Rogers.

O curso de Escutatória tem a duração de 16 horas e geralmente acontece no sábado e
domingo, de 9 às 18 horas.
 
O valor de investimento integral é de R$500,00. Inscrições realizadas nos meses de
janeiro e fevereiro de 2020 recebem 5% de desconto (R$475,00).
 
Em breve abriremos vagas para o Programa de Bolsas, que incluirá 5 participantes com
bolsa integral do curso.
 
Mais informações em:
www.escoladeempatia.com.br/escutatoria

2º MÓDULO:

Escuta dos sentidos;
Escuta das emoções;
Escuta do outro;
Escuta do mundo.

O curso pode ser customizado a
partir da necessidade da empresa
e dividido conforme a
disponibilidade de tempo.


