





Nós acreditamos num

E você?

futuro melhor.



Para que isso seja realmente 
possível, cremos que o melhor 

caminho seja a...



Transferência do conhecimento, 
através da multiplicação do saber, 

fazendo florescer as potencialidades!



Promover a evolução e o florescimento 
das potencialidades das pessoas, através 
da educação e da estruturação de redes 

maleáveis de conhecimento e 
compartilhamento de informação.

Missão



Por uma sociedade mais feliz e virtuosa!

Propósito



Princípios
• Despertar a felicidade
• Foco na essência humana
• Valorização da diversidade e da inclusão
• Transparência e Ética
• Valorização do conhecimento
• Forescimento das potencialidades dos indivíduos
• Incentivo a conexões



Mas como este projeto atuará?



Através da

PSICOLOGIA POSITIVA
aplicada ao conhecimento



Dr. Martin Seligman
Pai da Psicologia Positiva – A ciência da Felicidade

• Psicólogo e professor da Universidade da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos.

• Dirige o pioneiro Centro de Psicologia Positiva da 
Universidade da Pensilvânia (EUA).

• Em 1997, ocupou a presidência da American 
Psychological Association (APA). No mesmo ano seus 
estudos começaram a ser divulgados em todas as 
partes do mundo.



Alguns pensamentos do Dr. Martin 
Seligman...
• Faça longas caminhadas. Entre em ótimas conversas. Preste 

atenção ao momento. Conte suas bênçãos. Pare tudo por um 
instante, viva e respire.

• Um dos momentos mais recompensadores na vida é quando você 
finalmente encontra coragem de deixar o que não pode mudar.

• Conforme envelhecemos e ficamos mais sábios, começamos a 
perceber o que precisamos e o que é preciso deixar para trás. Às 
vezes, se afastar é andar para frente.

• Grandes desafios tornam a vida interessante; vencê-los dá mais 
significado à vida. É como você lida com o fracasso que 
determina sua felicidade e o seu sucesso.



Algumas das publicações do Dr. Martin Seligman:



Com a aplicação da
Psicologia Positiva

podemos:



Aumentar a auto estima,
o comprometimento e uma 

vida mais feliz



Incentivar o autoconhecimento 
para novos comportamentos de 

forma consciente



Conhecer metodologias para 
auxílio na gestão 
socioemocional



Com visão no futuro, despertar as 
potencialidades de cada pessoa, 
conectando-as com a essência 

humana, o bem-estar e a felicidade.



Ser um agente ativo na 
construção de um mundo melhor, 

e mais feliz.





Pensamos em uma estrutura de 
rede maleável e colaborativa 

que pode ser implementada nas:

Escolas Organizações



Média de 

4H

Média de 

4H

Módulo: Despertar
• Essência humana
• Psicologia Positiva
• Motivação
• Resiliência
• Otimismo
• Esperança

Média de 

4H

Módulo: Conexão
• Valores e Princípios
• Emoções positivas
• Forças e Virtudes
• Propósitos

Módulo: Felicidade
• Posicionamento Positivo
• Engajamento
• Relações de Apoio
• Sonhar e realizar
• Bem-estar
• Florescer

Módulo: 
Potencialidades
• Mudança intencional
• Desafiar crenças 

limitantes
• Autoestima
• Funcionamento 

otimizado

• Vivencial através 
da troca, 
compartilhar e 
da construção 
em rede

Média de 

4H

Média de 

4H

Módulo: Florescer



“Quem influencia, educa.
Quem educa, transforma.

Quem foi transformado, entende o seu propósito.
Quem tem propósito, semeia e multiplica.

Quem multiplica, transforma gerações mais felizes e 
conectadas com a essência humana.”

Karina Rebelo Hofstätter



Idealizador: Cisso Klaus
Realização: Provoko | Apoio: Unidade Branding
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