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O Health e/ou Wellness Coaching é uma
abordagem relacional, orientada para o
desenvolvimento
autocuidado

na

de
gestão

recursos
de

de

doenças

crónicas e/ou na modificação de estilo
de vida, de forma a melhorar o estado de
saúde, bem-estar e da qualidade de vida.
O Coaching tem sido identificado com
uma área em franco crescimento segundo
a revista Forbes, e o Wellness Coaching
permanece

desde

2007

uma

das

20

tendências top do American College of
Sports Medicine.
Com recurso à investigação mais recente,
os formandos poderão beneficiar de um
processo transformador e terão acesso a
ferramentas e estratégias para aplicação
direta nos seus contextos profissionais,
com individuos ou grupos.

FLORIANE SILVESTRI
PROMOTORA, HEALTH & WELLNESS COACH

Novos tempos
requerem novas
respostas.
Mantemos os melhores
conteúdos e a genuína
preocupação de levar
até si a essência do
Coaching em Saúde e
Bem+Estar, apesar das
distâncias!

Health & Wellness Coaching
Os Health & Wellness Coaches trabalham com indivíduos e grupos em processos
centrados no cliente, para facilitar e capacitar a desenvolver e atingir metas
autodeterminadas relacionadas com saúde e bem-estar. Os Coaches apoiam os
clientes na mobilização de forças internas e recursos externos, e no
desenvolvimento de estratégias de autogestão para fazer mudanças
comportamentais sustentáveis e saudáveis. Embora, por si só, não diagnostiquem
condições, não prestem tratamento, nem providenciem intervenções terapêuticas
psicológicas, (...) apoiam seus clientes na consecução de mudanças comportamentais
com base nos objetivos dos seus clientes, e consistentes com os planos de
tratamento, conforme prescrito pelos prestadores de cuidados de saúde profissionais
de cada um. (...)
(Traduzido ICHWC Health & Wellness Coach Escopo de Prática - 1 de Fevereiro de
2017)

www.atitudewellness.com

PARA QUEM?

O programa prevê o desenvolvimento de competências
conceptuais, procedimentais e comportamentais que são
reconhecidas internacionalmente como fundamentais para a
atuação do coach em saúde e bem-estar (ICF, ICHWC).Este é um
curso destinado a estudantes e/ou profissionais de exercício e
estudantes e/ou profissionais de saúde que atuem em contexto
clínico, hospitalar, comunitário, ou privado.
Restantes
candidaturas
poderão
ser
analisadas
casuísticamente, mediante carta de motivação.

OBJETIVOS

ESTE CURSO, ÚNICO EM PORTUGAL, VISA CAPACITAR
PROFISSIONAIS COM PERFIL MULTIDISCIPLINAR
PARA ATUAR DO PONTO DE VISTA
COMPORTAMENTAL, CENTRADO NO CLIENTE E NA
BUSCA DA CONSTRUÇÃO CONTÍNUA DE AUTOEFICÁCIA E EMPODERAMENTO.

1. Identificar e aplicar os principais modelos que
sustentam prática profissional de Health & Wellness
Coaching, tais como o Illness – Wellness Continuum,
Entrevista Motivacional, Modelo Transteórico para a
mudança, Comunicação não-violenta, Psicologia
Positiva, Teoria U;

F

2. Desenvolver habilidades centrais na prática de
Coaching, tais como a escuta ativa e empática, a
utilização de perguntas abertas, o não julgamento e a
atenção plena;
3. Aplicar as Competências Core da ICF para
estabelecer uma prática de Coaching eficaz.
4. Conhecer e respeitar o código de ética da ICF International Coach Federation e do ICHWC Consòrcio Internacional de Health & Wellness Coaches.
5. Aplicar os conhecimentos adquiridos no seu próprio
autocuidado em saúde e bem-estar;
6. Aplicar os conhecimentos adquiridos na condução de
processos de Wellness Coaching
7. Comprometer-se com um desenvolvimento
profissional contínuo.
8. Realizar avaliações e conduzir processos de
Coaching de saúde e bem-estar segundo guidelines
internacionais (ICHWC).

"Licenciada em Educação Física pela Universidade de São
Paulo (USP -Brasil);
Pós graduada em Reabilitação Cardíaca (InCor Faculdade de Medicina -Universidade de São Paulo Brasil);
Pós Graduada em Fisiologia do Exercício (Escola Paulista
de Medicina - UNIFESP -Brasil);
Mestre em Ciências da Saúde (Escola Paulista de Medicina
- UNIFESP -Brasil);
Terapeuta Corporal Reichiana (Centro Reichiano de
Desenvolvimento Humano Cochicho das Águas -Brasil).
Em 2016 tornou-se Alumni do Capra Course e teve seu
processo de trabalho influenciado pela visão sistêmica da
saúde. A formação em Teoria U (Otto Sharmer/MIT) em
2017 concretizou um grande processo de transformação
pessoal e possibilitou estar presente no mundo e para o
trabalho de um local de profunda presença e conexão.
Health/Wellness Coach formada e certificada pela
Wellcoaches/ACSM (USA) e pela Real Balance Global
Wellness (USA);
Formação em Supervisão de Coaches pela Coaching
Supervision Academy - CSA(Londres).
Coordenadora do Curso de Formação em Coaching de
Saúde e Bem-Estar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz São Paulo (Brasil)

Formadora_Daniele Kallas

Licenciada e Pós-Graduada pela Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade de Lisboa,
Formadora IEFP, Coach certificada e membro da
International Coaching Comunity, Health/Wellness
Coach formada pela Wellcoaches Foundation
(USA)/ Carevolution, Dynamic Coach certificada,
Especializada em Lifestyle Managment pelo CEF,
Formada em Inteligência Emocional e Gestão de
Stress pela Harvard Medical School.
Enquanto Wellness Manager, assegura a conceção,
desenvolvimento de conteúdos de diversos cursos
de formação e Coaching nas áreas de
Desenvolvimento Pessoal e de Equipas, Gestão de
Bem-Estar e Corporate Wellness.
Mentora do Projeto Atitude Wellness, é Health and
Wellness Coach, assistente convidada da Escola
Superior de Desporto de Rio Maior e Vogal de
Desporto, Juventude e Saúde na Junta de Freguesia
de Carnide.
Administra o Grupo Facebook Health & Wellness
Coaching - Portugal e dinamiza ações de
divulgação e sensibilização sobre a temática em
contexto empresarial, comunitário e universitário.
Promotora da única certificação Health & Wellness
Coaching - Portugal

Formadora_Floriane Silvestri

Maio e Jun 20 (40HR) - FORMAÇÃO Online, Sincrona

CRONOGRAMA

DANIELE KALLAS E FLORIANE SILVESTRI

Maio 2020 a Fev 2021

1 Maio - Intro Health & Wellness Coaching
2 Maio - Método AW; Avaliação em Coaching; Condução
de sessões.

O CURSO DECORRE EM

9 e 17 Maio - Coaching Skills

VÁRIOS MOMENTOS

30 Maio - Entrevista Motivacional

SEQUENCIAIS,

24 Maio - Modelo Transteórico para a Mudança
6 Junho - Processo e Sessão de Coaching
13 Junho - Comunicação Não Violenta

COMPLEMENTARES E

21 Junho - Psicologia Positiva

MULTIMODAIS.

Próximos passos

27 Junho - As organizações Profissionais - Avaliação -

Abordagens teóricas na prática, exercícios, ferramentas
e demonstrações, diagnósticos e avaliações.

jul a set 20 - AUTO-ESTUDO (20HR) e PEER_COACHING
(20HR)
FLORIANE SILVESTRI
Estudo auto-dirigido com base em bibliografia facultada
e questionários online.
Pratica com pares como forma de desenvolvimento de
competências, aprendizagem vivencial.

out 20 a jan 21- PRÁTICA PRO-BONO (min 20hr) e
SUPERVISÃO (20hr)
FLORIANE SILVESTRI E DANIELE KALLAS
A prática com clientes reais como forma de acionar
conhecimento adquiridos.
A supervisão com espaço de partilha e de discussão de
casos em ambiente de suporte e aprendizagem.

fev 21 (2HR) - EXAME
FLORIANE SILVESTRI E DANIELE KALLAS
Opcional, com vista à obtenção de certificado de
formação profissional.

a 1ª edição...

Foi tudo muito bom.
Ferramenta indispensável.
Organização excelente.
Formadoras muito bem
preparadas, disponíveis e
muito próximas das
formandas o que nos deu
uma segurança tremenda
no decorrer de toda esta
formação e certificação.
Muito obrigada.
Rute Conrado

(...) a proposta da Floriane
e da Daniele é um
desafio valioso a uma
mudança de paradigma e
mindset.(...), teve o poder
de me permitir integrar e
dar um novo sentido a
muitas ferramentas e
experiências que fazem
parte do meu percurso
pessoal e profissional.
Bem haja (...)
Maria Helena Casanova

www.atitudewellness.com

O curso proporcionoume uma viagem
maravilhosa à minha
essência e à marca que
queria deixar no mundo.
(...)Obrigada Floriane e
Daniele por todo o
carinho e aconchego,
por proporcionarem um
ambiente de uma
enorme cumplicidade
entre todos.
Susana Augusto

a 2ª edição...

Danielle e Flor muito grata
por toda a aprendizagem
e por toda a dedicação
com que se entregam e à
hombridade que dispõe
sempre para ouvir quem o
segue.
Carina Zamith

A frequência deste curso e o
convívio com todas estas
pessoas fantásticas deu-me
algumas noções sérias do
pouco que sei... Da absoluta
necessidade e utilidade de
nos focarmos em aprender
sempre mais... E acima de
tudo da Grandeza associada
a cultivarmos verdadeira
humildade...
Esta semana de formação
conferiu todo um novo
significado há expressão
"Só sei que nada sei..."
Eduardo Ferreira
www.atitudewellness.com

Saio amanhã da capital
com a sensação de
transformação em ação
e isso deve a mim mas
vcs foram os
facilitadores do
processo que já vinha
querendo abraçar. Grata
por estar presente,
grata por o privilégio de
conhecer seres tão
brilhantes..
Telma Pinela

a 3ª edição...

“Excelente
capacidade
de
inovar
num
mercado
ainda
pouco
sensível
para as questões
da saúde e bem
estar.”

“Uma equipa de
formadoras super
competentes
a
nível profissional
e
também
humano.”

“A nível pessoal os
conhecimentos
adquiridos
abrangem todas as
áreas da vida pelo
que
é
aplicado
diariamente.”

www.atitudewellness.com

“A Dani e Flor são
pessoas extraordinárias,
extremamente acessíveis
que não só me marcaram
enquanto formadoras mas
também enquanto seres
humanos
que
muito
contribuíram para a minha
evolução
enquanto
pessoa.”

CERTIFICAÇÃO HEALTH & WELLNESS COACHING PORTUGAL

inscrições

A sua inscrição inclui:
»acesso a todas as componentes
formativas,
»acesso ilimitado aos recursos online
»certificado de participação,
»documentação de apoio em pdf.
O exame de certificação é facultativo e
dirigido a todos os que cumpram a
totalidade dos momentos formativos.
Inscrições online
aqui https://forms.gle/f21xv39v9uahKRFb6
Informações: 964145331 ou
floriane@atitudewellness.com (Floriane
Silvestri - Coordenação do Curso)

