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APRESENTAÇÃO

Acha que escrever um diário é como uma terapia para acalmar a alma,
organizar as ideias e perceber as suas emoções? A escrita é parte de si e
escreve para se sentir melhor?
 
O Workshop de Diário Positivo será um dia de aprendizagem sobre como
utilizar um diário em prol do bem-estar e duma melhor saúde mental, através
de pequenas intervenções e exercícios escritos que podem ser realizados
autonomamente.
 
Como o nome do workshop indica, daremos uma importância reforçada às
emoções positivas, mas sem nos esquecermos da escrita expressiva e do papel
da literacia sobre todos os tipos de emoções e pensamentos numa vida feliz e
equilibrada.

OBJECTIVOS

Dar a conhecer diferentes estratégias e exercícios de escrita que possam

ser usados num diário, principalmente num diário positivo, promotores do

bem-estar e saúde mental (e, por isso, física) dos participantes;

Apresentar conceitos relacionados com a promoção do bem-estar;

Incorporar hábitos de expressão de emoções na vida diária;

Promover a inteligência emocional (gestão de emoções, gestão de stress e

ansiedade, consciência de si, produtividade, auto-eficácia, confiança,

resiliência) dos participantes, através da valorização de pensamentos,

cognições e emoções positivas;

Relaxar e ser mais feliz.
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DESTINATÁRIOS

Todos os potenciais escritores de diário, com ênfase em emoções positivas.

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

5 a 10 formandos

DATA E DURAÇÃO

Dia 4 de Abril 2020
Das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 | 6 horas de formação

LOCAL 

Este workshop será dado online em plataforma de vídeo conferência privada.
O link de acesso será enviado após inscrição.

PREÇO 

45 euros + 5 euros de inscrição

INSCRIÇÕES  E INFORMAÇÕES

Informações através do infor@colectivo7186.com 
Inscrições através de formulário aqui https://forms.gle/MQpoPm5JGfkbfVKG7

ORGANIZAÇÃO

Colectivo 71.86 

https://forms.gle/MQpoPm5JGfkbfVKG7


PROGRAMA

Exercícios de apresentação
Exercícios desbloqueadores (contra writer’s block)
Introdução à terapia por diário (journal therapy)

Definição
Estudos realizados
Benefícios
Quando usar
Experimentação de exercícios de escrita expressiva

Broaden-and-build e positividade
Emoções positivas e emoções negativas
Definição
Benefícios
Exercícios introdutórios: Bênçãos diárias; Cartas de gratidão; Recordações com
emoções positivas

Optimismo aprendido vs. Desespero aprendido
Estudos realizados
Estilo explicativo
Forças de carácter: definição e questionário VIA
Exercícios: “Me at my best” e “Best future self”

Reflexão final
Criação de novos exercícios e propostas de escrita
Aplicação da escrita expressiva e diário positivo para fins profissionais

1) Introdução à escrita de diário

 
2) Introdução à escrita expressiva

 
3) Introdução ao diário positivo

 
4) Escrever sobre optimismo e forças

 
5) Discussão sobre o futuro e o diário autónomo positivo

 
 



METODOLOGIA

Metodologia expositiva/activa -  serão analisados os temas do programa e
situações  práticas e concretas em contexto de escrita, partilha em grupo,
exercícios e elaboração do diário.

FORMADORA 

Beatriz Canas Mendes

 
É licenciada em Comunicação e Cultura pela FLUL e tem pós-graduação em
Linguística Aplicada ao Ensino do Inglês pelo KMUTT de Banguecoque e em
Gestão das Artes e da Cultura pela FCH-UCP. 
De momento, frequenta o mestrado Executivo em Psicologia Positiva Aplicada
no ISCSP.Tem formação complementar em Escrita Criativa, Escrita com
Sentidos, Escrita do Eu, Arteterapia, Terapia por Journalling, Escrita de Não-
Ficção e Escrita para Marketing Digital.
 
Beatriz foi leitora/instrutora na área de Línguas e Cultura no KMITL,
Banguecoque, durante dois anos e leccionou Línguas e Comunicação na
TOPICA Native, Vietname.
 
É cronista na secção Megafone do P3/Público e co-fundadora do grupo de
escrita 'O Primeiro Capítulo'. É autora do blog 'Procrastinar Também é Viver'.

REQUISITOS E MATERIAIS

Dispositivo para aceder à internet e à plataforma de vídeo confereência
Suporte de escrita: diário, caderno ou computador
Materiais de escrita: lápis e borracha, esferográfica(s), marcadores, etc.


