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A partir de sua experiência como consultora de comunicação
não violenta (CNV) e comunicação consciente, educadora
parental e mãe de duas crianças, Elisama Santos propõe uma
conversa com pais e mães que desejam construir relações e
aprendizados baseados no respeito e no diálogo – e querem
estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência
em si mesmos e nos filhos. A ideia é que o processo de
construção de conhecimento torna-se positivo quando ocorre
por meio da empatia e reflexão crítica.
Assim, a autora apresenta conceitos que podem ajudar pais e
filhos a se aproximarem, conectando-se com os próprios
sentimentos e comunicando-os ao outro de forma objetiva e
respeitosa: a comunicação não violenta, de Marshall
Rosenberg; a atenção plena (mindfulness), do zen-budismo; a
disciplina positiva, de Jane Nelsen; e a inteligência emocional,
de Daniel Goleman.
Este livro é uma alternativa à cultura autoritária que justifica
o uso da violência e da repressão como método educativo.
Aqui buscam-se caminhos para uma educação mais solidária e
compreensiva, acreditando ser possível educar as crianças com consciência, para que as próximas
gerações possam colher os frutos de um mundo mais amoroso e justo.

título

:

Educação não violenta

Autor

:

Elisama Santos

Categoria

:

Educação

Publicado

:

11/02/2019

Editora

:

Paz e Terra

Vendedor

:

DLD Distribuidora de Livros Digitais

Páginas impressas

:

168 páginas

Size

:

2.84MB

Baixar Educação não violenta (PDF, ePub, Mobi) Elisama Santos GRATIS

PDF File: Educação não violenta

Ler ou baixar Online Educação não violenta PDF, ePub, Mobi Elisama Santos Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, A partir de sua experiência como consultora de comunicação...

Baixar Educação não violenta (PDF, ePub,
Mobi) Elisama Santos GRATIS
Baixar Educação não violenta (PDF, ePub, Mobi) Elisama Santos GRATIS
EDUCAçãO NãO VIOLENTA PDF - Are you looking for eBook Educação não violenta PDF? You will
be glad to know that right now Educação não violenta PDF is available on our online library. With
our online resources, you can find Educação não violenta or just about any type of ebooks, for any
type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Educação não violenta PDF may not make exciting reading, but Educação não violenta is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with Educação não violenta PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Educação não
violenta PDF. To get started finding Educação não violenta, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of EDUCAçãO NãO VIOLENTA PDF, click this link to download or
read online:

Baixar Educação não violenta (PDF, ePub, Mobi) Elisama Santos GRATIS

PDF File: Educação não violenta

Ler ou baixar Online Educação não violenta PDF, ePub, Mobi Elisama Santos Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, A partir de sua experiência como consultora de comunicação...

Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...

[PDF]

Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

PDF File: Educação não violenta

Ler ou baixar Online Educação não violenta PDF, ePub, Mobi Elisama Santos Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, A partir de sua experiência como consultora de comunicação...

[PDF]

Um estranho irresistível
http://media.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....

[PDF]

After – Depois da verdade
http://media.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Ricardo Serpa Art Collections
http://media.beebok.info/br-1453076702/ricardo-serpa-art-collections.html

A complete catalog from my fine art photography prints. My online gallery at
www.rsrtcollections.com offers these images in small Limited Editions, in three different
sizes, with a signed and numbered Certificate of Authenticity included for each print.
Select your favorite images, decide on sizes...
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Seja foda!
http://media.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...
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O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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http://media.beebok.info/br-1329332444/seu-dom.html

Meu nome é Dominic Powers. Minha empresa de engenharia de software, DPS, é uma das
500 melhores empresas do mundo. Realizar uma busca pela minha Assistente Pessoal
trouxe&#xa0;uma candidata inesperada direto para mim. Eu sabia que ela era diferente
assim que ela entrou no meu...
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O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

Bíblia - A Mensagem
http://media.beebok.info/br-1374922581/biblia-a-mensagem.html

A Mensagem — tradução do texto The Message, de Eugene Peterson —&#xa0; é uma
tradução contemporânea da Bíblia com base nas línguas originais que procura preservar
na linguagem do dia a dia seus eventos e ideias. “Se...
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