
Turmas para crianças de 10-12 anos, e adolescentes de 13-17 anos 
Fundada em 1912, com 9.000.000 de graduados 
No Brasil desde 1961, com 110 escritórios 
Atuante em mais de 80 países 
ISO 9001:2018 BVQI; 
Trainers certificados por Carnegie University, USA.

Accredited by the Accrediting Council for Continuing Education & Training, Inc.

É comum compararmos nossa época de infância com a dos nossos filhos, querendo que eles 
tivessem as oportunidades de aprenderem com experiências pessoais do que no mundo digital. 
Com o excesso de TV, jogos, redes sociais e suas facilidades, além da impossibilidade de 
experiências precoces de trabalho, nossos filhos tornaram-se reféns de um regime de 
confinamento que os atrapalha no amadurecimento. É comum que as crianças e adolescentes 
entediem-se, e não saibam como lidar com frustrações. Tornando-se inseguros, ansiosos e 
exigentes, e sem as habilidades de comunicação e relacionamento tão importantes na transição 
para a vida adulta.

A chave para crescer com autonomia e contentamento 
Solicite contato em: 
www.portaldalecarnegie.com 

Generation Next 
O futuro do seu filho já começou!

AUTOESTIMA: 
Dar valor ao que tem, e respeitar o valor das outras pessoas; 
Resiliência diante de contrariedades e frustrações, e positividade diante de problemas; 
Entendimento de seu papel dentro da família. 
AUTOCONFIANÇA: 
Confiar em si mesmo em situações desafiadoras com amigos, família e escola; 
Autonomia para tomar suas decisões e assumir responsabilidades; 
Ter a mente aberta para mudanças que a vida trará. 
CONTROLE DE ANSIEDADE: 
Aprender a lidar com a ansiedade, e viver o momento presente; 
Compreender seus sentimentos negativos, e ser capaz de positivá-los, melhorando o humor; 
Desenvolver o senso de prioridades para gerir melhor recursos como tempo e dinheiro. 
COMUNICAÇÃO EFICAZ: 
Ser capaz de expressar suas ideias de forma organizada; 
Ser natural e expressar-se com confiança, ganhando credibilidade; 
Tornar-se um bom ouvinte. 
RELAÇÕES HUMANAS: 
Criar sintonia e desenvolver novas amizades com maior facilidade; 
Reduzir a timidez, e ser mais livre na interação social; 
Tornar-se mais amigável, aberto e receptivo. 

Como benefícios, seu filho irá: 
Fortalecer os vínculos e o canal de comunicação com os pais;  
Melhorar seus relacionamentos em casa e na escola  
Ter maior senso de oportunidades e prioridades 
Tomar iniciativa em estudar, ajudar em casa e assumir responsabilidades  
Melhorar a concentração, memória, e acelerar o processo de aprendizado 
Melhorar o desempenho escolar  
Reduzir a ansiedade e ganhar serenidade  
Agir de modo positivo, e terminar aquilo que começa;  
Trabalhar em equipe e agir com liderança 
Manter a calma e o raciocínio em situações de pressão;  
Evitar o bulling e deixar de ser alvo ou agente de perseguição 


