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LIGANDO OS
PONTOS DA VIDA
A biografia humana como expressão de arte gerando
autoconhecimento, conexão e humanização das relações

+



E se uma equipe pudesse se conhecer
profundamente numa experiência
apreciativa que gerasse mais confiança
e respeito uns pelos outros?

07

E se o autoconhecimento acontecesse
numa atividade leve e prezerosa porém

profunda e sensível?

E se as pessoas também aprendessem uma
atividade artística meditativa que as ajudasse
no controle da ansiedade e do stress e
pudesse ser praticada posteriormente em
suas vidas?



ONDE A ARTE SE LIGOU AO 
                DESENVOLVIMENTO HUMANO

LIGANDO OS 
PONTOS DA VIDA



"Você não consegue ligar os pontos olhando pra
frente; você só consegue ligá-los olhando pra trás.

Então você tem que confiar que os pontos se
ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar
em algo – seu instinto, destino, vida, carma, o que

for. Esta abordagem nunca me desapontou, e fez
toda diferença na minha vida."

STEVE JOBS



A BIOGRAFIA HUMANA
Uma oportunidade para rever a própria vida de maneira
estruturada e apreciativa.
 
Uma forma de aprender com as experiências vividas e
compreender em um nível mais profundo os significados que
elas carregam . 



A EXPERIÊNCIA DOTS
Uma oficina de arte para aprender de maneira prática a
técnica da pintura de mandalas com pontilhismo.
 
Uma atividade meditativa que desenvolve a criatividade,  o
foco, a concentração e o estado de presença plena.



FORMATO 
CONSIDERAMOS AS

NECESSIDADES DA SUA
ORGANIZAÇÃO E DA EQUIPE

Workshop de 3 dias 
consecutivos ou não, com
possibilidade de customização
para 2 dias

Até 20 participantes
um número maior de pessoas
poderá ser avaliado considerando
mais facilitadores

2 facilitadoras sêniors
com sólida experiência em
desenvolvimento e biografia
humana

Neste workshop reflexivo os
participantes serão convidados a

mergulhar na sua história
compreendendo os significados de

cada etapa da sua vida de acordo
com as leis biográficas.

 
Também aprenderão a técnica da

pintura com pontilhismo e a
utilizarão para expressar e apreciar a

sua biografia e as dos demais.



Cofundadora da Eight∞, criadora da Dots in a
Box, Empreendedora, Coach, Facilitadora de
Diálogos, Healing Artist e mãe do Caio e do

Rafael, suas maiores obras de arte!

FERNANDA ABRANTES

fernanda@8coaching.com.br
(11) 98383.3959

www.8coaching.com.br



ERICA MIZUMOTO

erica@8coaching.com.br
(11) 98415.0775

Cofundadora da Eight∞, Coach, Facilitadora
de Dinâmicas Humanas e cursando a
Formação de Aconselhadores Biográficos
(ELEB-SP). Descobriu-se na arte do
pontilhismo e agora busca unir duas paixões:
biografia humana e dots.

www.8coaching.com.br



www.8coaching.com.br

KARINA COLPAERT
Cofundadora da Eight∞, Coach e Facilitadora

de Diálogos Transformadores. Atualmente
cursa a Formação em Constelação Sistêmica

(Faybel - SP).  É mais um pontinho nessa
iniciativa Eight, apoiando na inspiração e na

co-criação do programa.

karina@8coaching.com.br
(21) 99166.1584



CONTATOS
FERNANDA ABRANTES
fernanda@8coaching.com.br
+55 11 98383.3959
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ERICA MIZUMOTO
erica@8coaching.com.br
+ 55 11 98415.0775

KARINA COLPAERT
karina@8coaching.com.br
+ 55 21 99166.1584


