
La Casa de Papel é uma 

série de televisão que 

tem traduzido, desde sua 

estreia, em 2017, no 

Net f l ix ,  inúmeros         

comentários positivos, 

negativos e aqueles    

c o m e n t á r i o s  q u e       

questionam a qualidade 

da série. 

A série foi criada por  

Alex Pina, para a rede de 

televisão espanhola    

Antena 3 e estrelou com 

Úrsula Corberó (Tókyo), Alba flores (Nairóbi), 

Itziar Ituño (Raquel Murillo), Pedro Alonso 

(Berlin), Paco Tous (Moscou), Jaime Lorente 

(Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric 

(Helsinque), Roberto García (Oslo) e Álvaro 

Morte, conhecido na trama por El Profesor. 

Já ocorrem duas temporadas da série e está 

prevista nova série para ser lançada em 2019.  

Para quem não assistiu a série, a trama        

consiste no planejamento do maior assalto do 

século, articulado e pensado por um homem 

misterioso, conhecido por “El Profesor”. 

El Profesor (Professor) recruta oito pessoas 

com habilidades específicas e que não têm 

nada a perder. 

O objetivo é entrar na Casa da Moeda          

Espanhola (La Casa de Papel), de modo que 

possam imprimir 2,4 milhões de euros, em 

onze dias de reclusão, durante os quais lidam 

com sessenta e sete reféns e as forças da      

polícia de elite. 

A negociadora Raquel entra em contato com 

El Profesor e a trama segue com diversos     

episódios repletos de 

a ç ã o  e  o s                   

desdobramentos já    

planejados por El       

Profesor, para estar 

sempre a frente dos 

passos da polícia de 

elite e da negociadora 

com a equipe de       

investigação. 

Longe de querer     

comparar a figura do 

principal protagonista 

da trama com um     

professor real, o que, aliás, é comum em tramas 

em filmes e televisão, onde figuras caricatas são 

assumidas por personagens que tem o papel de 

professor, o seriado levou a diversas avaliações 

e análises, sobre as lições estratégicas que     

podem ser analisadas. 

Embora em um papel a ser condenado pela   

sociedade, por planejar algo ilícito, é de se     

destacar a capacidade da organização,           

preparação, treinamento e planejamento do 

personagem El Profesor. 

A equipe de oito personagens que auxiliaram    

El Profesor a entrar na La Casa de Papel foi    

minuciosamente orientada no início da trama, 

em um retiro, durante vários dias, simulando e 

avaliando todas as opções, alternativas e       

possibilidades. Todos sabiam o que era para ser 

feito e quando ser feito, com uma precisão    

impecável. 

El Profesor e sua equipe estavam preparados 
para eventuais mudanças de rumo, de acordo 
com novos cenários. 

Continua... 

LA CASA DE PAPEL 

ANO III 
VOLUME XIX 
JULHO/2018 



Para isso, estudaram várias situações do que a 

polícia poderia fazer. 

Cada um dos integrantes da equipe tinha funções 

específicas, pensadas de acordo com o perfil     

próprio de cada um. 

Assim, todas as situações sempre tiveram o apoio 

de uma equipe que complementava as              

necessidades, dando suporte e apoio. 

El Profesor conhecia bem os funcionários da        

El Casa de Papel, bem como soube aproximar-se 

da polícia, para negociação e sem ser                 

identificado. 

Deixando de lado o caráter ilícito da trama, mas 

focando na forma de organização, podemos      

identificar ao menos cinco estratégias                 

importantes para uma organização: 
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1. TREINAMENTO: Uma equipe treinada e        

preparada minuciosamente para alcançar o 

objetivo, faz a diferença no mercado; 

2. PLANEJAMENTO: Todos sabem o que fazer e 

quando ser feito; 

3. ANTECIPAÇÃO: A equipe prepara-se               

antecipadamente para diversos cenários e    

decide quais alternativas usar para um dos 

possíveis cenários; 

4. EQUIPE COMPLEMENTAR: Cada integrante da 

equipe tem suas funções específicas e funções 

adicionais, de acordo com as características do 

seu perfil, a serem usadas em diversas           

situações, complementando uns aos outros; 

5. CONHEÇA SEUS CONCORRENTES: Não há como 

entrar em um mercado, sem conhecer os seus 

concorrentes. A equipe e, especialmente, as 

lideranças precisam conhecer os seus          

concorrentes, sob pena de ser subjugado pela 

concorrência. 

Continuação... 

ENEM TEM O MENOR NÚMERO DE INSCRIÇÕES DESDE 2011 

 

 

 

 

 

 

Segundo o MEC - Ministério da Educação,  

5.513.662 candidatos estão inscritos para as     

provas do ENEM - Exame Nacional do Ensino     

Médio, em 4 e 11 de Novembro. 

Desde 2011, quando o número de inscritos era de 

5.380.857 candidatos, o número de inscritos     

deste ano é o menor. 

O ENEM havia recebido mais de 6,7 milhões      

inscrições mas, no final, vários candidatos não 

efetuaram o pagamento da taxa, de R$ 82,00. 

O MEC entende que a redução no número de     ins-

critos é devido ao número de estudantes que usa-

vam o resultado do ENEM para a certificação do en-

sino médio, opção retirada do ENEM e       atualmen-

te atribuída ao ENCCEJA - Exame          Nacional para 

a Certificação de Competência de Jovens e Adultos. 



O início do curso acontecerá no dia 27 de Julho,         

às 19h30min, na Galleria Dell´Ufficio - Sala 314, 

com uma carga horária de 20 horas/aula, sendo 

que será fornecido Certificado de Participação. 

As demais datas serão combinadas com o grupo 

de participantes. 

A inscrição individual é de R$ 165,00 A Vista ou         

R$ 180,00 (2 x R$ 90,00) A Prazo. 

Para 3 ou mais professores da mesma escola,           

indicados pela Direção, a inscrição será de         

R$ 150,00 A Vista ou R$ 165,00 (2 x R$ 82,50)      

A Prazo, por participante. 

A Ficha de Inscrição está disponível no site 

www.educadorpontocom.com.br. 
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A EDUCADORPONTOCOM Capacitação e                

Desenvolvimento abriu as inscrições para nova      

turma do Curso de MUSICALIZAÇÃO INFANTIL para          

Professores de Educação Infantil e 1º até 5º Anos 

do Ensino Fundamental. 

O curso terá o seguintes programa: 

1. Justificativa da importância da música na escola 

2. Elementos da música: Qualidade do som (altura, 

intensidade, timbre e duração), Notação Musical 

(escala, noções de leitura de partituras, etc.) 

3. Técnicas para o ensino de canções (atividades    

musicais, comunicação e expressão, exercícios e 

atividades com música) 

4. Jogos e a Música 

5. Repertório Musical 

NOVA TURMA 
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PRÓXIMOS  
PASSOS 

O INEP, responsável pela realização da prova do 
ENEM, divulgará no dia 13 de Outubro o Cartão 
de Confirmação do candidato. 
Nos dias 4 e 11 de Novembro, acontecerão as 
provas e o gabarito oficial  sai no dia 14 de     
Novembro. 
No primeiro domingo, dia 4 de Novembro, serão 
aplicadas as provas de Linguagens, Ciências     
Humanas e Redação, com 5h30min de duração. 
No dia 11 de Novembro, será a vez das provas 
de Matemática e Ciências da Natureza, com       
5 horas de duração. 

DE OLHO 
NO CALENDÁRIO 

Confirmação do Local de Prova 
13 de Outubro de 2018 

Provas 
04 e 11 de novembro de 2018 

Gabarito Oficial 
14 de Novembro de 2018 

Divulgação dos Resultados 
17 de Janeiro de 2019 

A EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento conta agora com parceiras / colaboradoras, 
para desenvolver os seus programas e outros que ainda virão. 
A Pedagoga Maristela Schultz Strauss e a Psicóloga Charline Lovison passam a ser parceiras da              
EDUCADORPONTOCOM Capacitação e Desenvolvimento. 

COLABORADORES / PARCEIROS EDUCADORPONTOCOM 

MARISTELA, Professora,          

Pedagoga e Orientadora    

E d u c a c i o n a l ,  c o m                 

E s p e c i a l i z a ç ã o  e m              

Supervisão     Escolar, com 

larga experiência em         

educação, desde 1984, tem 

sólida experiência em        

orientação         educacional 

e supervisão escolar, é       

formada em Magistério,          

Licenciada em Pedagogia, com Especialização em 

Pedagogia - Orientação Educacional, pela          

Faculdade de Filosofia Ciência e Letras Dom     

Bosco e Pós-Graduada em Educação, com          

Especialização em Supervisão Escolar pela         

FEEVALE, de Novo Hamburgo/RS. 

CHARLINE, Psicóloga, 

E s p e c i a l i s t a  e m          

Dinâmica de Grupos, 

com larga experiência 

em atendimento de 

adolescentes, adultos e 

grupos, em seu          

consultório particular e 

em assessoria na       

educação, é    formada 

em Magistério, graduada em Psicologia, com    

Láurea Acadêmica pela UCS - Universidade de 

Caxias do Sul, Especialista em Dinâmica de       

Grupos pela SBDG - Sociedade Brasileira de       

Dinâmica de Grupos e Pós-graduada em Docência 

na Educação Básica pela FACOS -     Faculdade    

Cenecista de Osório. 



NOSSO NEGÓCIO: Promover a capacitação e o           

desenvolvimento dos diversos públicos de Instituições 

de Educação Básica, mantenedores, associações e      

comunidades religiosas e oferecer assessoria em gestão 

pedagógica e administrativa. 

NOSSOS VALORES: Opção pela formação integral do ser 

humano, livre, consciente, observador, crítico,            

dinâmico, participativo, autônomo e integrante da 

transformação social. 

Reconhecemos como valores a honestidade,               

fraternidade, solidariedade, valorização da vida e do 

meio-ambiente, respeito, limites, ritmo e velocidade de 

cada um, bem como ao do próximo, sabendo exercer a 

liberdade com consciência. 

NOSSAS COMPETÊNCIAS: Liderança, Inovação,           

Relacionamento Interpessoal e Visão Estratégica. 

NOSSAS EXPERTISES: 

 Experiência em educação por mais de duas décadas, 

atuando em docência e gestão escolar administrativa 

e pedagógica 

 Sólida experiência no desenvolvimento de equipes 

de trabalho e na capacitação e formação continuada 

 Larga experiência em todos os níveis da educação 

básica: educação infantil, ensino fundamental e    

ensino médio 

 Larga experiência na elaboração e encaminhamento 

de processos normativos internos e externos, junto 

aos órgãos normativos 

 Atuação na organização de diversos eventos na área 

da educação 

 Ampla experiência em currículo, avaliação e          

planejamento 

 Experiência na criação, organização e gestão de     

cursos técnicos de nível médio e cursos livres 

 Experiência com o marketing direto, criação e design 

de materiais de divulgação e publicitários e na      

criação e gerenciamento de sites 

 

(51) 99847.6156  

 www.educadorpontocom.com.br  

 contato@educadorpontocom.com.br 
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Desenvolvimento é uma MEI -                 

Microempresa Individual registrada sob o 

CNPJ nº 27.900.272/0001-02, criada para 

oferecer diversos serviços a escolas,       

mantenedores, associações, clubes,         

instituições religiosas,   pequenas            

empresas e   profissionais liberais, entre os 

quais destacam-se: 

1. Treinamento em Desenvolvimento Profissional e 

Gerencial (capacitação de Equipes Pedagógicas, 

professores, alunos e pais em escolas de educação 

básica); 

2. Edição de Livros; 

3. Edição de Revistas e Jornais não Diários; 

4. Organização de Feiras, Congressos, etc.; 

5. Marketing Direto (criação de folders, flyers,        

cartazes e outros materiais publicitários;             

gerenciamento de mídia social e criação e         

gerenciamento de sites); 

6. Outras atividades de ensino. 

Estamos preparados para diversas assessorias para: 

 Equipes Pedagógicas e Administrativas 

 Professores e Escolas 

 Pais e Educadores 

 Alunos e Lideranças Jovens 

 Marketing Direto 

 Criação e Gerenciamento de Sites 

O grande diferencial da EDUCADORPONTOCOM         

Capacitação e Desenvolvimento é a oferta de         

serviços em Operação de Marketing Direto, por       

intermédio da marca WERKSTATT STUDIODESIGN. 

NOSSA MISSÃO: Favorecer o desenvolvimento de 

Instituições de Educação Básica de qualidade,         

promovendo a capacitação de equipes pedagógicas e 

administrativas, professores, pais e alunos. 

NOSSA VISÃO: Ser uma organização de referência na 

capacitação e desenvolvimento de instituições       

educacionais, com foco na formação humana e      

profissional, nos diferentes espaços de atuação. 

NOSSOS PRINCÍPIOS: Conhecimento, Humanismos, 

Ética Educacional e Transparência, Integração e      

Sociabilidade, Determinação e Planejamento. 


