
  

Boa Noite!

Pauta: 

✔Acolhida/apresentação

✔Referencial da RME 

✔Espaço no Portal da Educação/Estude Online - EAD – 
(nome, matrícula, e-mail)

✔Projeto “Linha de Chegada”

✔Espaço para discussões/sugestões

✔Reunião dia 12.04.19 – EMEF Dolaimes Stédile Angeli



  

http://www.marciatolotti.com.br/
http://www.marciatolotti.com.br/

Projeto “Linha de Chegada”. 

Roda de conversa: Onde você quer chegar?

Márcia Tolotti

http://www.marciatolotti.com.br/


  

Formada em Psicologia e especializada em Psicanálise, a gaúcha Marcia Tolotti 
coleciona muitas  ocupações  em  seu  currículo.  Além  de  atuar  na  área  da  saúde 
psíquica,  ela  também  é  palestrante,  educadora  financeira,  consultora, autora  de 
diversos livros, entre eles: As Armadilhas do Consumo, O Desafio da Independência, 
Empreendedorismo e a sua mais recente obra, o livro Linha de Chegada – O poder do 
hábito e da disciplina para conquistar suas metas. Além de corredora apaixonada por 
cruzar os seus limites e as linhas de chegada da vida, Márcia acredita que desenvolver 
hábitos saudáveis, sejam físicos, psicológicos ou financeiros, exige prática, força de 
vontade e muito foco. Foi assim que se tornou ultramaratonista no auge dos  seus mais 
de 50 anos, pois considera ser mais uma forma de propagar e inspirar o desenvolvimento 
da autoconfiança e autoestima nas pessoas. Pensando no bem-estar e benefícios 
diversos que a corrida proporcionou, criou, em parceria com a também corredora Cris 
Moraes, o projeto e o livro Linha de Chegada, que alinha a importância de hábitos 
sustentáveis e a educação financeira  para o crescimento pessoal e profissional. 

Desde que ingressou no universo das corridas há sete anos, a educadora já 
participou de aproximadamente 50 provas, entre elas a Summer 48k, a Maratona do 
Vinho  a ultramaratona  TTT  (Travessia  Torres  Tramandaí  de  82  km  na  praia) que, 
inclusive, é o seu mais recente pódio.

Marcia é um exemplo de disciplina, foco e força de  vontade,  que  conquistou  as 
suas  metas  e,  adotou  o  esporte,  como  mais  um influenciador para cruzar a linha de 
chegada.



  

Temática:  Aonde você quer chegar?

Serão abordados os seguintes tópicos:

✔Como ter foco

✔Quais hábitos precisam ser adotados e quais devem ser abandonados

✔Como ampliar a força de vontade

✔Autossabotagem x Otimismo

✔Da teoria à prática nas finanças pessoais

Metodologia: Roda de conversa
Apresentar temática durante 20 minutos e abrir para discussão, oportunizando 
assim uma interação e reflexão sobre os objetivos e metas para o trabalho em 
2019. Duração total: entre 1h e 1h e 30 minutos. 

.



  

Horário: 20h  

Local: na escola

Público Alvo: estudantes e professores

Duração: 1h30min

Datas disponíveis:  

Dia 20.03

Dia 21.03

Dia 28.03 

Dia 10.04

Dia 11.04

Dia 17.04 



  

Propostas de Palestras e Atividades Culturais

● Palestra Mundo do Trabalho

● Palestra Educação Previdenciária

● Palestra Empreendedorismo

● Palestra Qualidade de Vida

● Atividades Culturais



  

Recolocação Mercado de Trabalho ( Parceria 
Supermercado Andreazza)

Enviar os currículos para: 
recrutamento@superandreazza.com.br

Colocar no assunto: Currículo do aluno da 
EJA/Escola

mailto:recrutamento@superandreazza.com.br


  

Muito Obrigado!

Assessoria: Maria Fatima Miot Santos 
mmsantos@caxias.rs.gov.br

Adriano Zanandrea
azanandrea@caxias.rs.gov.br

GT Interligar - 3901 2323 - ramal 223

mailto:mmsantos@caxias.rs.gov.br
mailto:azanandrea@caxias.rs.gov.br
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