UM CURSO PRÁTICO SOBRE ORATÓRIA PARA QUEM BUSCA
PERFORMAR APRESENTAÇÕES IMPACTANTES E MEMORÁVEIS

O CHORO SOLTO é um curso prático que vai
desmistificar os principais elementos do
falar em público e oferecer ferramentas para
você se comunicar melhor no trabalho, em
apresentações, em palestras/aulas, na vida.
Vamos trabalhar com linguagem corporal,
preparação vocal, entender as diferentes
formas de construção de narrativa e de fazer
as pazes com as suas vulnerabilidades na hora
de se colocar em uma apresentação.

O curso conta com a mistura da METODOLOGIA
EXPERIENCE LEARNING, baseada na experiência da
própria Perestroika e da METODOLOGIA DA
WHATEVER SCHOOL, baseada no movimento. E será
através do processamento e armazenamento de
suas memórias que vamos trabalhar esses
métodos de aprendizagens, te fazendo absorver
o conteúdo de forma mais genuína e verdadeira.
As nossas lembranças são fixadas em nosso
cérebro junto com um estado de humor, a partir
das emoções. Então prepare-se para se mexer.
Quando você se mexe, abre espaço para o novo
entrar. Essa é a premissa do nosso trabalho.

SE LIGA NO PROGRAMA

AULA

CHECK-IN
No nosso encontro inaugural, vamos estabelecer
as intenções e expectativas do grupo com o
curso. A ideia aqui é de promover a integração
e firmar conexões.
Esse momento inicial vai permitir que as trocas
aconteçam de maneira mais colaborativa, orgânica
e natural ao longo de todo o percurso.

PROFESSORA

FERNANDA BAFFA
Fernanda Baffa é comunicóloga de
formação, idealizadora da Whatever
School e líder dos projetos de
Comunicação, Linguagem e Expressão da
Perestroika.

#CONEXÕESEMPÁTICAS

AULA

SAINDO DA SUA ZONA DE SEGURANÇA
Todo mundo erra. E está tudo bem. Nessa aula
faremos uma vivência intensa em cima de nossos
medos e bloqueios. Por meio de técnicas de
improviso e reflexões sobre os exercícios, vamos
desvendar como a autenticidade nos coloca em uma
posição de confiança e poder. Como não desviar
dos nossos medos e ter responsabilidade pelo que
sentimos nos leva a uma posição de mais ousadia,
prontidão e capacidade de errar.

PROFESSOR

RODRIGO VERGARA
Jornalista formado pela USP, foi editor das revistas Vida
Simples, Superinteressante e editor assistente na Folha de
S.Paulo. Já trabalhou com conteúdo na Natura e hoje pesquisa
as linguagens da improvisação teatral e do clown, como
ferramentas de desenvolvimento de indivíduos e equipes.

#OUSADIA
#ZONADECONFORTO
#VULNERABILIDADE
#COLABORAÇÃO
#NÃOACERTO
#EXPECTATIVAS
#IMPROVISO
#COMPROMETIMENTO

#PRONTIDÃO
#RECONHECIMENTO
#ABERTURA
#ENTREGA
#PRESENÇA
#CORPO
#MEDODEERRAR

AULA

CORPO E VOZ
Uma aula para mostrar como voz e corpo não são coisas separadas
quando estamos falando em público. Através de exercícios vamos
entender como projetar a voz, a respiração ideal e como poder
de escuta ajudam na hora que estamos vendendo nossas ideias.
Todo processo será acompanhado de movimentos capazes de
promover uma atitude interior auto-perceptiva, transformando a
escuta de si mesmo e do ambiente.

PROFESSORA

MIRIAM PINHEIRO
Fonoaudióloga há 23 anos, atua nas áreas de
Voz e Disfagia. Coordenadora do projeto Sou
Músico direcionado para o público de
cantores e intérpretes de escola de samba e
também jazzistas na cidade de Porto Alegre.
Palestrante na área de comunicação
assertiva para empresa e grupos de trabalho

#PAUSA
#RESPIRAÇÃO
#PREPARAÇÃOVOCAL
#CORPO
#VOZ
#BRILHO

#TIMBRE
#ECO
#ALCANCE
#HARMÔNICO

AULA

CONSTRUINDO NARRATIVAS + EU NARRADOR
Nessas duas aulas falaremos sobre as estruturas de
narrativas contemporâneas como inspiração para a criação
de novas histórias. Decodificaremos super trunfos
capazes de transformar narrativas em experiências
memoráveis. Depois da visualização de diferentes
formatos, vamos instigar a descoberta do “eu narrador”
em cada um. Só assim as estruturas ganham personalidade
e se tornam únicas.

PROFESSORA

JULIA DUARTE
Julia Duarte trabalha na Perestroika e é uma das
idealizadoras da Whatever School. Foi diretora de
criação da Box1824, Live e W3Haus. Conquistou 3 leões
de ouro no Festival de Cannes, foi finalista do SXSW
e vencedora do Facebook Awards com trabalhos
criativos. É artista independente, aka @tristezinha ,
trabalho onde reúne desenhos e poesia.

#MENSAGEM
#EMISSOR
#RECEPTOR
#FRAMEWORK
#NARRATIVA

#TESE
#STORYTELLING
#ESTRUTURA
#TRAMA

ENSAIO ABERTO E CHECK-OUT

AULA

O ensaio aberto é o momento em que todo o aprendizado se
materializa em cima do palco. Criamos um ambiente para que todos
saiam da zona de conforto com muito mais autoconfiança. No final
do segundo ensaio aberto faremos o fechamento com uma
metodologia de fixação do conteúdo.

PROFESSORA

PROFESSORA

FERNANDA BAFFA

JULIA DUARTE

Fernanda Baffa é comunicóloga de
formação, idealizadora da Whatever
School e sócia-diretora da Perestroika.

Julia Duarte trabalha na Perestroika e é uma
das idealizadoras da Whatever School. Foi
diretora de criação da Box1824, Live e
W3Haus. Conquistou 3 leões de ouro no
Festival de Cannes, foi finalista do SXSW e
vencedora do Facebook Awards com trabalhos
criativos. É artista independente, aka
@tristezinha , trabalho onde reúne desenhos
e poesia.

#PITCH
#COLABORAÇÃO
#COMPARTILHAMENTO
#DIVERSÃO

#ENTREGA
#INTEGRAÇÃO
#CORAGEM
#EXPOSIÇÃO
#VERDADE

DATAS
E INVESTIMENTOS
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HORÁRIO: 19:30 ÀS 22:30H
ENDEREÇO: RUA FIDALGA 66, PINHEIROS - SP

6 X R$525,00
ACESSE ESSE LINK PARA SE INSCREVER
AGORA:HTTP://BIT.LY/CHOROSOLTOSP3

DEPÓSITO, DINHEIRO OU PAGAMENTOS EM CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO
TEMOS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO À VISTA

AS VAGAS SÃO
LIMITADAS E A SUA
MATRÍCULA SÓ ESTÁ
DE FATO GARANTIDA
APÓS PAGAMENTO.
FALE COM A GENTE!

Temos também um curso que é
complementar ao choro solto: O
CHORA PPT.
Ele é um curso técnico e
funcional sobre como criar
apresentações impactantes e
memoráveis. Um clássico da
Perestroika que existe faz
muitos anos.

Caso você queira fazer o COMBO dos 2
cursos juntos, pode ser uma ótima
oportunidade para uma “formação"
integral em como montar
apresentações, abrangendo uma esfera
tanto técnica quanto prática.
Converse com a gente para saber mais
sobre o investimento desse pacote.

CHOREI@PERESTROIKA.COM.BR
JOÃO VITOR MARCÍLIO
+55 11 967 071 908
OU

MARI
+55 11 973 066 576

