PORTIFÓLIO

PALESTRA
MUSICADA
Conheça algumas das
palestras que oferecemos:

“Todos somos capazes,
singulares e cheios de
potencialidades”
Leonardo Gontijo

Conheça algumas das palestras que oferecemos:

PALESTRAS

• Adversidade e diversidade: superando as diferenças e deficiência
• O amor como prevenção de acidentes de trabalho
• Educar para diversidade. 5 pilares da educação inclusiva
• Liderança inclusiva: as 5 competências da liderança inclusiva
• Eu sou UP! ACREDITAR, SUPERAR E VENCER
• Afinal onde está a deficiência?

ONDE JÁ NOS APRESENTAMOS
• Empresas
• Instituições
• Instituições de ensino
• Seminários
• Congressos
• Cursos
• SIPATs
• Eventos

Mídia

PALESTRA
MUSICADA

1
ADVERSIDADE
E DIVERSIDADE
Essa palestra vai mudar a forma como você
enxerga as adversidades e diferenças!
Você terá a oportunidade de assistir uma
palestra com bastante conteúdo, sentimento,
música, emoção, abordagens sobre adversidades, diversidade, sonhos, possibilidades,
superação, força de vontade, cumplicidade
mas sobretudo com muito Amor.

1
PALESTRA MUSICADA:

Adversidade e Diversidade:
Superando as Diferenças e
Deficiências

Confira o vídeo
da palestra.

Tema: Diversidade, inclusão, aprender com as diferenças, aprender com os obstáculos da
vida, sonhos, amor.
Problema: Qual problema que resolverei do meu público?
Resposta: Superar adversidades e atingir metas da empresa, dar maiores resultados. No
aspecto pessoal (palestras abertas) proporcionar que o público compreenda a importância de
aprendermos com as dificuldades, com as incertezas, com as curvas da vida, com situações
aparentemente ruins, com problemas e empecilhos. Força para realizar os sonhos. Dar um
sentido maior para a vida e fazer dela uma passagem fantástica.
Como ajudar o público alvo? A partir do conceito de “inclusão” e tendo como
pano de fundo o amor, Leonardo e Eduardo contam através de falas e músicas o percurso de
dois irmãos em busca de sentido para vida. Com muito conteúdo, insigts, questionamentos,
metáforas e momentos marcantes fazem analogia entre a trajetória de vida dos irmãos, seus
percalços e conquistas com as e situações.
Reflexões:
• Como uma crise ou fato indesejado pode paralisar as pessoas?
• Quantas vezes na vida você foi rejeitado e pensou ou até desistiu de seus objetivos?

PALESTRA
MUSICADA

2
O AMOR COMO
PREVENÇÃO
DE ACIDENTES
DO TRABALHO
Essa palestra vai mudar a forma como você
enxerga a temática segurança do trabalho! Você
terá a oportunidade de assistir uma palestra com
bastante conteúdo, sentimento, música, emoção,
abordagens sobre adversidades, segurança
do trabalho, cuidado, diversidade, sonhos,
possibilidades, superação, força de vontade,
cumplicidade mas sobretudo com muito Amor.
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PALESTRA MUSICADA:
O Amor como Prevenção
de Acidentes do Trabalho

Confira o vídeo
da palestra

Tema: Segurança e prevenção de acidentes do trabalho. Cuidado com as relações e procedimentos. Ferramentas de prevenção de acidentes do trabalho.Diversidade de pensamentos
como forma de aprendizado. Aprender com as diferenças. Realização e Superação de Desafios.
A importância do exemplo da Liderança, Sonhos e conquistas Cumplicidade e trabalho em
equipe.
Problema: Como um acidente de trabalho pode ser prejudicial para todas as esferas da
empresa? Como um evento indesejado pode paralisar as pessoas? Ausência de envolvimento
dos funcionários com cargos operacionais nas análises de acidentes e incidentes.
Ausência da cultura do cuidado e da segurança como valor.
Solução: O cuidado com fator de prevenção de acidentes. Necessidade de se expor e conviver com pessoas diversas, independente do cargo, pois a diversidade contribuiu para enxergarmos o todo e para construção da cultura prevencionista. Humildade para aprender com os
incidentes diários.
Método: Com muitos exemplos e conceitos a palestra aponta como pilar para criação de
uma cultura prevencionista o cuidado para com as pessoas. Enfatiza que as frustações podem
ser vistas como oportunidade de desenvolvimento.
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3
EDUCAR PARA
DIVERSIDADE: OS
5 PILARES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Essa palestra vai mudar a forma como você
enxerga a educação e as diferenças! Você
terá a oportunidade de assistir uma palestra
com bastante conteúdo, sentimento, música,
emoção,
abordagens
sobre
educação
inclusiva, adversidades, diversidade, sonhos,
possibilidades, superação, força de vontade,
formas de aprendizado, cidadania, cumplicidade
mas sobretudo com muito Amor.

3
PALESTRA MUSICADA:
Educar Para Diversidade:
Os 5 Pilares Da
Educação Inclusiva

Confira o vídeo
da palestra

Tema: Diversidade, educão inclusiva. cidadania. bullying. aprender com as diferenças, sonhos,
conquistas, amor.
os 5 pilares da educação inclusiva:
1-Resiliência
2-Visibilidade social.Tirar a viseira do olhar único.
3-Empatia.Comunicação personalizada.
4-Humildade de aprender com as diferenças e as várias formas de aprendizado
5-Praticar a cidadania

Problema: Quantas vezes na vida você sofreu bullying e pensou ou até desistiu de seus objetivos? Quantas vezes você foi criticado por não ser igual a maioria? Quantas vezes o professor
não soube lidar com sua forma de pensar,aprender e agir?
Solução: letir com os alunos sobre o bullying e como amanhã isso pode acontecer com você.
Educar para cidadania. Não existe curso para lidar com a diversidade. Necessidade de se expor e
conviver com pessoas diversas. Quebrar as crenças e aprender com a diversidade.
Método: Com muitos exemplos e conceitos a palestra aponta como pilar para mudança a
educação inclusiva,Destaca que se expor ao diverso é uma grande fonte de aprendizado,Enfatiza
que as frustações podem ser vistas como oportunidade de desenvolvimento. A diversidade enfatizada como a grande riqueza da humanidade.

“Nada sobre nós sem nós”
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4
AS 5
CARACTERÍSTICAS
DA LIDERANÇA
INCLUSIVA
Essa palestra vai mudar a forma como você
enxerga a temática liderança e equipes! Você
terá a oportunidade de assistir uma palestra
com bastante conteúdo, sentimento, música,
emoção, abordagens sobre liderança, equipe,
adversidades, propósito, diversidade, sonhos,
possibilidades, superação, força de vontade,
cumplicidade mas sobretudo com muito Amor.
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PALESTRA MUSICADA:
As 5 Características
Da Liderança Inclusiva

AS 5 CARACTERÍSTICAS DA LIDERANÇA INCLUSIVA
• Resiliência. Minimizar as crenças limitantes
• Singularidade humana - Enxergar cada membro da equipe como único
• Comunicação Autentica - Propósito
• Empatia e tratamento justo
• Vulnerabilidade/ Humanidade - Expressar os sentimentos
Tema: Liderança, Vulnerabildade, Singularidade, Sonhos, Resiliência, Diversidade,
Inclusão, Aprender com as diferenças.

Confira o vídeo
da palestra

Problema: Como uma liderança míope pode ser prejudicial para todas as esferas da empresa? Como um evento indesejado pode paralisar as pessoas? Ausência da cultura do cuidado
e da segurança como valor.
Solução: Necessidade de se expor e conviver com pessoas diversas.
Quebrar as crenças e aprender com a diversidade. Todos podem ensinar, é possível mudar
o mundo, começando pela mudança interna, respeitando a rica diversidade humana;
Não existe curso de humanidades,é preciso praticar a empatia.
Desenvolver as competências do líder para uma gestão eficaz e envolvente.

dudu é o primeiro
músico com síndrome
de down a gravar CD
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5
EU SOU UP!
ACREDITAR,
SUPERAR E
VENCER
Essa palestra vai mudar a forma como você
enxerga as adversidades e diferenças! Você
terá a oportunidade de assistir uma palestra
com bastante conteúdo, sentimento, música,
emoção, abordagens sobre adversidades,
diversidade, sonhos, protagonismo, Cidadania,
possibilidades, superação, força de vontade,
cumplicidade mas sobretudo com muito Amor.
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PALESTRA MUSICADA:

EU SOU UP! ACREDITAR,
SUPERAR E VENCER - Do
Diagnóstico da Impossibilidade
para a Gravação do Dvd.

Confira o Vídeo
da palestra

Tema: Resiliênica. Força de vontade. Sonhos. Conquistas. Possibilidades. Diversidade,
inclusão, aprender com as diferenças, amor.
Problema: Dudu foi desenganado pelos médicos quando nasceu; 17 escolas negaram o direito
dele estudar. Dois professores falaram que era impossível aprender a tocar instrumento musical. lgum momento de sua vida já deparou com obstáculos,mudanças de rotas, dificuldades.
Resposta: Superar adversidades e atingir metas da empresa, dar maiores resultados.
No aspecto pessoal (palestras abertas) proporcionar que o público compreenda a importância
de aprendermos com as dificuldades, com as incertezas, com as curvas da vida, com situações
aparentemente ruins, com problemas e empecilhos. Força para realizar os sonhos. Dar um sentido maior para a vida e fazer dela uma passagem fantástica.
Solução: Não existe curso para lidar com a diversidade. Necessidade de se expor e conviver
com pessoas diversas. Quebrar as crenças e aprender com a diversidade. Todos podem
ensinar, é possível mudar o mundo, começando pela mudança interna, respeitando a rica
diversidade humana; Independente da condição física, financeira, raça, todos tem o direito
de ter uma vida fantástica e atingir objetivos sejam eles pessoais ou profissionais.
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6
Afinal
onde estÁ a
deficiência?
David e Dudu do Cavaco contam através
de falas e músicas suas trajetórias
profissionais, as barreiras enfrentadas
e os sonhos realizados de forma
transparente, emocionante e direta.
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PALESTRA MUSICADA:
Afinal onde está
a deficiência?

Confira o vídeo
da palestra

Uma nova reflexão à luz da Lei Brasileira de Inclusão e Convenção
da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Mediada por
Leonardo Gontijo e protagonizada pelo Eduardo Gontijo e David
Cesar a palestra tem como pano de fundo a reflexão sobre a necessidade de respeitar a diversidade e aprender com as diferenças.
David e Dudu do Cavaco contam através de falas e músicas suas trajetórias profissionais, as barreiras enfrentadas e os sonhos realizados
de forma transparente, emocionante e direta.

quem já assistiu?

www.institutomanodown.com.br
anos

31) 99613-9566 - Leonardo
leogontas

