


O Colégio Santa Cecília tem como um de seus 
propósitos formar cidadãos críticos e atuantes 
no contexto em que vivem. Nesse sentido, 
lança, em 2019, o Projeto Despertando 
Lideranças, que irá possibilitar uma formação 
continuada e inovadora para os alunos 
interessados em desenvolver seus potenciais 
de transformação da realidade.

A metodologia utilizada nessa formação foi 
desenvolvida pelo Programa Peace Leaders 
(Líderes da Paz), da Suécia, que visa formar 
uma rede de jovens praticantes da paz no 
ambiente escolar. Através da apreensão de 
ferramentas para a mudança, o 
empoderamento e a gestão de grupos, os 
participantes receberão treinamentos teóricos 
sobre liderança e desenvolverão pequenos 
projetos sustentáveis, criando um senso de 
pertencimento comunitário no ambiente 
escolar. Finalmente, o curso pretende gerar 
um efeito multiplicador, visto que cada jovem 
deve compartilhar o aprendizado com os 
demais colegas.

Público-alvo

O Colégio Santa Cecília tem como um de seus 
propósitos formar cidadãos críticos e atuantes 
no contexto em que vivem. Nesse sentido, 

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 
ao 2º ano do Ensino Médio

Número de vagas

40 (2 vagas para cada turma
das séries participantes)

Inscrição

16 e 17 de maio – a ser realizada 
no SOT de cada série
A inscrição só será efetivada mediante a entrega do
Termo de Ciência/Autorização. 

OBS.: Após o prazo de inscrição, 
as vagas restantes serão preenchidas 
por alunos do público-alvo que colocaram
seu nome na lista de espera.

Formação

Comunicando como um líder

Agindo como um líder

O poder dos grupos

Lidando com conflitos

Ser um líder da PAZ

Desenvolvimento de acompanhamento 
dos projetos

Temas dos encontros 
de formação

DATA HORÁRIOETAPAS

1° 22 de maio
quarta

Noite
18h às 21h

2° 05 de junho
quarta

Noite
18h às 21h

3° 03 de agosto
sábado

Manhã
8h às 12h

4° 03 de agosto
sábado

Tarde
14h às 18h

5° 07 de agosto
quarta

Noite
18h às 21h

6° 11 de setembro
quarta

Noite
18h às 21h

Datas dos encontros

Regras para 
conclusão 
da formação 
e recebimento 
do certificado.

Participar de, pelo menos, cinco etapas da formação.

Comprometer-se com a pontualidade e cumprir 
toda a carga horária de cada etapa.

Realizar todas as atividades de casa.

OBS.: Em caso de doença, apresentar atestado médico.

!


