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Bem-Vindo

Obrigado por

dedicar um tempo

para ler esse

informativo.

 

Esperamos que

seja útil e instrutivo.

Como recurso gratuito, existimos para servir e facilitar o
empoderamento e a inspiração de uma geração.



Quem

Nós

Somos

O Pais Movement é uma organização
internacional que trabalha com adolescentes e
escolas. Atuamos em escolas com jovens de
vários lugares do mundo.
 
Acreditamos que os adolescentes têm poder
de influência sobre   nossas comunidades.
Somos dedicados a desenvolver seu potencial
através de investimento na sua geração.
 
Estamos dispostos para oferecer uma
oportunidade de agregar valor à educação de
seus alunos por meio de uma grande
variedade de serviços, sem qualquer custo.



Nós Oferecemos

Oferecemos uma variedade ampla de aulas interativas
para enriquecer os valores de sua escola e responder às
necessidades de seus alunos, com temáticas como
perseverança, coragem, cultura, contra o bullying, dentre
outros.

AULAS

Durante o ano, a equipe está disposta a dar oficinas
para desenvolvimento pessoal, social e emocional.
Essas oficinas podem incluir habilidades linguísticas e
conhecimento cultural.

OFICINAS



Oferecemos palestras para grupos maiores sobre
uma variedade de assuntos relevantes, como
identidade, respeito, dentre outros.

PALESTRAS

Oferecemos uma oportunidade criativa e interativa
para contemplação e reflexão enquanto  encorajamos
os alunos a envolverem-se com seu mundo e sua
sociedade. Essas sessões podem ocorrer no começo do
dia ou durante o intervalo.

ESPAÇOS DE REFLEXÃO

Nossas equipes têm habilidades em diversas áreas de
interesse. Elas podem ajudar na sala de aula instruindo
alunos e auxiliando professores.

ASISTÊNCIA NA SALA DE AULA



Membros da equipe podem organizar clubes antes ou
depois das aulas e durante os intervalos com aulas
criativas sobre artes visuais, música, idiomas, entre
outros.

CLUBES

Membros de nossa equipe podem colaborar em
atividades de esporte. Eles também comparecerão a
jogos e eventos de esporte para torcer pelos alunos.

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Nossas equipes são treinadas para promover
conversas intencionais que auxiliarão os
adolescentes a melhor compreender as questões
da vida, contribuindo assim para que se tornem
influências positivas em suas comunidades.

MENTORES



O projeto “Porque Você é Amado" oferece uma oportunidade simples
para que os adolescentes possam se engajar socialmente através de
atos espontâneos de bondade à comunidade local. A campanha pode
acontecer em apenas uma ou várias escolas, oferecendo uma
possibilidade para que os adolescentes se transformem em agentes
positivos de mudança na sua sociedade.
 
"Porque Você é Amado" é simples. Fazer atos de bondade como lavar o
carro de um vizinho, pagar o lanche de alguém e deixar um cartão do
"Porque Você é Amado" com o link do site - que tem como propósito fazer
as pessoas se sentirem valorizadas- , são alguns exemplos destes atos.
 
A iniciativa do "Porque Você é Amado" ocorre através de três campanhas:

Quem Ama Você?: uma pergunta simples para provocar uma resposta
profunda;
Desafio de Amar: um método simples para compartilhar um amor
profundo;
Traga o Amor: um método simples para facilitar experiências
profundas.

 
Caso o Sr. (Sra.) tenha interesse em firmar parceria conosco, lhe
informaremos ao longo do ano sobre nossas campanhas do "Porque
Você é Amado", dado que são projetos constantes.

PORQUE VOCÊ É AMADO

PORQUEVOCEeAMADO.COM.BR



Nós nos comprometemos a:
 

1. Respeitar a lei brasileira, inclusive as
leis relacionadas à educação;

 
2. Trabalhar respeitando os limites

definidos pelas escolas que servimos;
 

3. Esforçar-nos para alcançar a
excelência em toda apresentação ou

serviço que oferecemos para uma
escola;

 
4. Verificar que nossos membros foram
submetidos à análise de antecedentes

criminais;
 

5. Jamais tolerar qualquer tipo de abuso
com alunos ou funcionários da escola

por algum aprendiz do Pais;
 

6. Não depreciar, menosprezar qualquer
escolha de estilo de vida de um aluno.

nosso contrato



Obrigado por ler esse documento. Por
favor, não esqueça que é apenas um
resumo do que podemos oferecer.
Gostaríamos de servir sua escola da
melhor maneira possível.
 
Estamos também dispostos a criar
palestras, aulas, oficinas, etc, para
responder às necessidades de sua
escola e alunos. Por favor, não hesite em
entrar em contato conosco por meio de
nosso e-mail, Whatsapp ou telefone.
 
Se possível, gostaríamos de agendar
uma reunião para conversar sobre
como podemos  lhe ajudar.

oBRIGADO



paismovement.com.br
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