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O formato desta apresentação do show educacional é feito para
ser realizado na própria escola.
www.educandocomhumor.com.br

@oficialeducando

Quem somos

Pioneiros desde 2011, na prevenção ao bullying e hoje referência em colégios e escolas
na abordagem aos temas, respeito e sobre a importância do Professor
Desenvolvem seus trabalhos sobre as principais competências
socioemocionais incluem a autoconsciência, desenvolver autoconhecimento,
consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável
capacidade de cada um lidar com suas próprias emoções, se relacionar com o outro, de
ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas.
É em torno desses pontos que se constrói um aprendizado capaz de orientar o
estudante para toda a vida.
Com o acompanhamento pedagógico de Marta Mendes de Siqueira, Cláudio Campos
e Victor Baptistella você vai aprender a como lidar com a situação do Bullying em sua
escola.
Claudio Campos, artista já consagrado com a dupla C1 e C2 em trabalhos com a Eliana
no Programa Eliana no Parque que era transmitido aos domingos.
“Uma escolinha muito louca”, era apresentado diariamente na TV Bandeirantes.
Ator Juvenil Victor Baptistella, com 6 anos de idade já realizava participações em
novelas da
Band e figurações na Rede Tv, hoje atua ao lado do humorista Claudio Campos o C1.

www.educandocomhumor.com.br

Apresentação

Marta Mendes
Claudio Campos
&
Victor Baptistella

Marta Mendes de Siqueira, desenvolve junto ao Educando com Humor, todo o
trabalho pedagógico desde o ano de 2011, sobre as competências socioemocionais
que servem para crianças e adultos aprenderem a colocar em prática as melhores
atitudes e habilidades.

Assim, conseguem gerenciar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia,
manter relações sociais positivas, tomar decisões de maneira responsável, entre
outros.

Marta Mendes de
Siqueira,
supervisora da
importância das
habilidades e
competências
socioemocionais
Missão e Valores

Missão, estimular o desenvolvimento dos pilares da educação, o conhecimento na
prevenção e combate ao bullying:
Valores, aprender a conviver e interagir em grupo, aprender a respeitar o
professor(a) e seus colegas de escola, aprender a preservar onde estuda, cyberbullying, respeito aos funcionários da escola, como agir com o praticante de
bullying, ter o conhecimento de como se sente uma vitima de bullying , agir sempre
como um cidadão digno, como evitar intrigas na sala de aula, aprender a se
comunicar entre colegas de escola, seus pais melhores amigos.
Quando se usa o humor na educação, você percebe sem duvidas o ótimo resultado
no aprendizado, o humor não só abre portas, libera mentes. Claudio Campos.

 NAS APRESENTAÇÕES FEITAS NAS ESCOLAS DO SHOW EDUCACIONAL É
PASSADO AOS ALUNOS, TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS TEMAS
ABORDADOS, RESPEITO, BULLYING E A IMPORTANCIA DO PROFESSOR.

 BULLYING, TÔ FORA!, COM MUITA INTERAÇÃO COM OS ALUNOS PRESENTES,
PERGUNTAS FEITAS AOS ALUNOS USANDO O CONTEÚDO DA PREVENÇÃO AO
BULLYING,

Show Educacional
Quizz
Redes Sociais
Valor

 NA SEMANA ANTES DA APRESENTAÇÃO NA ESCOLA, OS ALUNOS FARÃO UM
VIDEO COM A DURAÇÃO DE 1:00 (UM MINUTO), GRAVADO DO PRÓPRIO
CELULAR, COM ABORDAGEM DOS TEMAS ABORDADOS E PODE TER A AJUDA
DOS PAIS

 É PASSADO O ENDEREÇO ELETRONICO PARA A POSTAGEM NAS REDES
SOCIAIS, O VIDEO QUE TIVER MAIS CURTIDAS ATÉ O DIA ANTERIOR A
APRESENTAÇÃO GANHA UM PREMIO DADO PELO EDUCANDO COM HUMOR.
 VALOR COBRADO, C$ 20.00 reais POR ALUNO.

CERTIFICADO EDUCANDO COM HUMOR
Cada diretor responsável sobre a escola recebe ao final da
apresentação o certificado do educando com humor, com os
dados, certificando da importância da prevenção ao bullying
realizado aos alunos na escola.

modelo do
Certificado
vem moldurado

O evento é realizado para a rede municipal de ensino do município, em horários
alternados, sendo 2 apresentações por escola.
Certificados do Educando com Humor a direção da escola pela iniciativa e
preocupação na área da prevenção ao bullying e educação.
Nossa intenção, premiar os alunos que participarem na escola e se destacarem
com os temas abordados, destacando os professores e seus responsáveis.
Através das redes sociais do Educando com Humor, iremos exaltar o trabalho
dos professores das escolas , que contribuem para a melhoria dos processos de
ensino e aprendizagem desenvolvidos nas salas de aula.

Valorização
Alunos e
Professores

Premiando os alunos que participarem das atuações na capacitação na
prevenção ao bullying, respeito e a importância do professor.
Brindes, todos os alunos que forem convidados a participar e responder as
perguntas corretas com os temas abordados, ganharão no ato, óculos de jogo
virtual, fones de ouvidos etc.

CONTATOS COMERCIAIS

Claudio Campos:

11-98812-3396

E-mail: humormasterc1@gmail.com

www.educandocomhumor.com.br

OBRIGADO!

