
 

 

 

Programação Multiweek 2020 – de 27.07 a 01.08 

  

HORÁRIO 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira sábado 

 

 

9h – 10h 

 

 

 
Métodos e 

Aprendizagem 

(Palestra via Youtube) 

 
O novo não existe. 

Presente e futuro + 

gestão do impossível 

(Palestra via Youtube) 

 

Debate: antes e depois 

da pandemia. O que 

esperar e quais as 

tendências? 

(Palestra via Youtube) 

 
Materiais extra para 

cursos KIDS 

(Palestra via Youtube) 

 
Nova plataforma 

CIPEX: ferramentas e 

aulas online 

(Palestra via Youtube) 

 

 
Workshop: 

O segredo das 

empresas campeãs. 

(Workshop via Zoom) 
 

 

10h15 – 11h45 

 

 

 

Método CIPEX 

aprovado pela ciência 

(Palestra via Youtube) 

 

Aula prática: 

Next Move 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

Aula prática: 

CIPEX Tweens 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

Life-long learning: 

estamos cientes e 

preparados? 

(Palestra via Youtube) 

 

Sistema do 

franqueado como 

facilitador de serviços 

(Palestra via Youtube) 

 

 

13h30 – 15h 

 

 

 

Ensino infantil e pré-

adolescentes: o que 

permanece e as 

consequências da 

pandemia na 

aprendizagem remota 

(Palestra via Youtube) 

 
Como as diferentes 

gerações consomem 

as mídias sociais 

(Palestra via Youtube) 

 
A mudança do 

consumidor no pós-

crise 

(Palestra via Youtube) 

 
Matrículas e captação 

de alunos na 

pandemia 

(Palestra via Youtube) 

Cases de sucesso na 

pandemia: 

administração da 

escola, recursos extra, 

do presencial ao 

online 

(Palestra via Youtube) 

 

 

 

15h – 16h 

 

 

 

Metodologia CIPEX: 

Steps – conversation 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

Metodologia CIPEX: 

Steps – practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

Metodologia CIPEX: 

Steps – practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

Metodologia CIPEX: 

Steps – practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

Metodologia CIPEX: 

Steps – exercises, 

transfer, practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

 

 

16h – 17h 

 

 

 
Metodologia CIPEX: 

Steps – Reading 

(Treinamento individual 

via Zoom)) 

 
Metodologia CIPEX: 

Steps – practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 
Metodologia CIPEX: 

Steps – practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 
Metodologia CIPEX: 

Steps – practice 

(Treinamento individual 

via Zoom) 

 

A metodologia CIPEX 

em testes, aulas 

presenciais e aulas 

online 

(Palestra via Youtube) 

 

 


