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Aconteceu, de 02 a 04 de outubro, a primeira conferência de
Educação Socioemocional promovida pelo Instituto Casel. O Social
and Emotional Learning (SEL) Exchange 2019, reuniu em Chicago
mais de 1500 profissionais de diversos países para a troca de
melhores práticas em Educação Socioemocional. O evento
promoveu a interação entre professores, educadores,
pesquisadores, consultores, lideranças globais e jovens, o que
possibilitou um panorama global sobre a Educação Socioemocional.
A Verace esteve presente compartilhando experiências e projetos. 
“Não podemos trabalhar pelos jovens, mas para os jovens” disse
um participante em uma das sessões. Sem dúvida, este deve ser
um dos pilares do desenvolvimento socioemocional. Se não houver
espaço para a voz do jovem, ele não se sentirá comprometido e
buscará um outro espaço onde se sentirá ouvido. Inclusive para
estabelecer programas dentro de escolas, universidades e até
mesmo corporações, a voz do jovem deve ser ouvida. Leia mais...
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Filtre o Hype
Hype é uma expressão usada quando algum
assunto está dando o que falar. Os
millennials são o hype do momento. São
vistos como a geração que tem propósito,
que não são fãs de hierarquia e
formalidades, além de ambiciosos. E, de fato,
não podemos negar que eles contribuíram
muito para trazer maior flexibilidade ao
ambiente de trabalho. Mas todo mundo é ou
já foi jovem. Sem exceção! E já sonhou ou
sonha com ideais! Então, os millenninals não
são tão únicos assim e as organizações não
mudarão apenas para se adaptar a eles. Há
uma diversidade de pessoas dentro delas.
Assim, vamos filtrar o hype e permitir que os
milênios entrem no mercado de trabalho
sendo apenas o que são: jovens!

CBTD 2019 - 20 a 22 de novembro 
O maior congresso de T&D da América
Latina tem como tema “Na mudança, a única
constante é a aprendizagem”.Clique aqui.
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