PALESTRA MOTIVACIONAL PARA PROFESSORES

Jornada Pedagógica de Nova Petrópolis - RS

Apresentação
Palestra dinâmica e interativa do escritor e jornalista João Pedro Roriz, repleta de momentos
bem humorados sobre os principais desafios do professor na atualidade. Realizada em todo o
território nacional com cenas teatrais apresentadas por um arte-educador e conteúdo motivacional. Ideal para jornadas pedagógicas, oficinas interativas e eventos de educação.
Duração 3hs.

Jornada Pedagógica de Belo Jardim - PE

MOMENTOS DA PALESTRA
1. O PRAZER E O TRABALHO DO EDUCADOR
A dicotomia entre trabalho e prazer nunca foi tão discutida. Os jovens estão cada vez menos focados em um
único projeto profissional e a cultura de consumo exige cada vez mais das famílias.
Nesse mundo competitivo e paradoxalmente tão carente de novas ideias, torna-se fundamental discutir o papel
do professor. Sua vocação será baluarte de novos mundos. Mas conciliar a vida profissional e pessoal, propor
novidades num ambiente cada vez mais hostil e segregador pode ser um grande desafio.
O tema ajuda os professores a conciliar seu prazer com o trabalho e repensar em seu papel frente às novas gerações.
Duração 1h:30m.
2. ALUNO LEITOR-MISSÃO DO PROFESSOR
Muitos alunos possuem desinteresse por leitura, por considerar uma atividade entediante e pouco dinâmica.
Porém, a necessidade da leitura é evidente para o desenvolvimento social e para o futuro profissional de jovens em época de formação escolar.
O escritor João Pedro Roriz é autor de inúmeras obras juvenis, reconhecido por cativar adolescentes com obras
paradidáticas que atendem à demanda dos professores sem abrir mão dos temas apreciados pelos jovens.
O escritor leva para o palco sua abordagem poética e bem humorada para criar uma reflexão sobre a importância da leitura e das matérias estudadas na escola para a pratica de simples afazeres do cotidiano.
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O objetivo é ajudar o professor a levar esse ideal para dentro da sala de aula e colaborar no desenvolvimento
de dinâmicas de grupos, motivação individual e produção de material para a produção de um projeto de leitura
em sala de aula.
Duração: 1h30m.

Jornada Pedagógica de Santa Cecília - BA

ASSUNTOS ABORDADOS
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Resiliência
Neuroplasticidade
Comunicação com crianças e jovens
Semiologia da informação
Incentivo à leitura
Ideal de autoridade
Paradigmas sobre a pedagogia
Vícios comportamentais
Relacionamento no ambiente de trabalho
Diferença entre vocação e talento
Motivação profissional.

PALESTRA TEATRALIZADA
As dinâmicas interativas com o público conta com a participação muito divertida de um arte-educador. A atividade possui ainda um monólogo emocionante, uma cena teatral motivacional e o divertido esquete: “tipos de
professores” onde discutimos questões práticas sobre vícios comportamentais e paradigmas comuns dos professores.

Bruno Pontes em cena durante palestra em Picada-Café - RS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E CONTRATAÇÃO
 Contratação em todo o território nacional.
 Temos nota fiscal.
 Necessário: transporte, alimentação, translado e hospedagem do palestrante e do arteeducador.
 Suporte técnico necessário: local silencioso, sem atividades concomitantes, telão, data-show,
microfone sem fio e microfone auricular.
 Investimento: solicite orçamento.
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Histórico da atividade
JORNADAS PEDAGÓGICAS
Bagé (RS), Balneário Pinhal (RS), Barão do Triunfo (RS), Barreiras (BA), Belo Jardim (PE), Butiá (RS), Camaquã
(RS), Canoas (RS), Cantagalo (RJ), Capela de Santana (RS), Catanduva (SP), Cerro Grande (RS), Corumbaíba
(RS), Cotiporã (RS), Cristópolis (BA), Diadema (SP), Formigueiro (RS), Francisco Beltrão (MS), Ivinhema (MS),
Lages (SC), Lagoa Vermelha (RS), Mansidão (BA), Muritiba (BA), Nova Veneza (SC), Nova Petrópolis (RS), Pantano Grandes (RS), Parnaíba (MS), Agudo (RS), Picada Café (RS), Riachão das Neves (BA), Rio Maria (PA), Rio
Pardo (RS), Rio Grande do Norte (RN), Santa Cecília (BA), Santo Amaro (BA), São Desidério (BA), Sengés (PR),
Sertão Santana (RS), Tapejara (RS), Xinguara (PA).
REDE DE COLÉGIOS
Rede Salesiana SP, RS, GO, CE e RJ. Rede Notre Dame SP, RS e Rio, Instituto Bradesco RJ e SP, Rede Marista RS,
RJ e SP. Rede La Salle RS. Rede Estadual RS (Projetos Lendo pra valer, Autor Presente e Adote um escritor).
Diversos colégios de referência, com destaque para:
Bennett (Rio), Bahiense (Rio), Lycee moliere (Rio), São Matheus (SP), Bom Pastor (Chapecó – SC), Edmundo
Silva (Araruama – RJ), Imaculada Conceição (Cachoeira do Sul – RS), Perpétuo Socorro (São Gabriel – RS), São
Bento (Criciúma – SC), Willy (Sapiranga – RS).
EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Passaporte da Leitura RS, Proler RN, Caravana de Escritores RS, MG e RS, Congresso Nacional de Educação PR,
Congresso Nacional de Educação SP, Literatura Viva SESI SP, Seminário Paulus de Educação em AM, GO, CE, SC,
PA, DF, PB. Feira das Profissões (São Bernardo do Campo –SP). Bienal Rio e SP. FNLIJ Rio (todas as edições entre 2009 e 2014). Feira do livro de Porto Alegre (todas as edições desde 2011), Feira do Livro de Caxias do Sul
RS, Feira do Livro de Tangará da Serra (MT), Feira do Livro de São Luiz (MA), Feira do Livro de Santiago (RS),
Feira do Livro de Xangri-lá (RS).

O PROJETO NA IMPRENSA
As palestras de João Pedro Roriz são temas de grandes matérias na REDE GLOBO, TV RECORD, GLOBO NEWS, JORNAL O
GLOBO e outros veículos.
O escritor aborda questões relacionadas à educação com periodicidade também em seus artigos publicados no Jornal O Dia,
nas revistas Escola Particular, Literatura e Língua Portuguesa
da Editora Escala.
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SOBRE O PALESTRANTE
João Pedro Roriz, 35 anos, é escritor, jornalista e arte-educador carioca. Formado em Comunicação Social e graduando em História.
Referência no mercado literário juvenil, é autor de 30 obras paradidáticas infanto-juvenis e diversas peças teatrais educativas. É articulista e colaborador de diversos veículos de comunicação.
Especializado em arte-educação, é sócio-diretor da empresa Arte em
Voga. Foi Assessor de Cultura da Universidade Castelo Branco entre
2007 e 2010, Coordenador de Eventos no Centro Cultural Oduvaldo
Viana Filho entre 2006 e 2008 e apresentador e produtor do Programa Rio Cultural na Rádio Rio de Janeiro entre 2008 e 2013.
Reconhecido por suas palestras dramatizas bem humoradas, apresenta-se em escolas, eventos educativos e feiras literárias versando
sobre bullying, o prazer da leitura, motivação profissional e outros
temas pertinentes à educação, às artes e à cidadania.

CONHEÇA OUTROS PROJETOS
 Palestra teatralizada “Bullying não quero ir pra escola”.
Palestra divertida e elucidativa, ilustrada com cenas teatrais. Ideal para formação continuada de professores e assistentes sociais, ou apresentação em escolas e eventos de educação. Versões para adolescentes, adultos e crianças. Abordagem sobre os principais aspectos do bullying: tipos de bullying,
o que é, tipos de vítima, de espectador e de agressor, cultura de violência.
 “Para Gostar de Ler”
Palestra motivacional de incentivo a leitura para adolescentes. Ideal para escolas. Com humor e dinâmicas interativas, Roriz propõe uma reflexão sobre a importância da leitura e formas de aprimoramento de técnicas de compreensão de texto. Para tanto utiliza histórias, pequenas performances
poéticas, quadrinhos, exemplos da indústria cultural e até informativos comerciais. Aborda questões
referenciais da filosofia e da psicologia da educação.

CONTATO
(21) 3283-6501 | joaopedrororiz@arteemvoga.com.br
Para saber mais sobre o escritor:
www.joaopedrororiz.com
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