
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apresentação 
 
 
Pensar no amanhã pode parecer uma excentricidade para alguns jovens que tem a vida toda 
pela frente. Mas como objeto lúdico e subjetivo, falar do amanhã é falar das decisões que são 
tomadas hoje. Nesse sentido, vale a pena refletir sobre iniciativas, sobre possibilidades; afinal 
“excesso de liberdade é cativeiro”. A construção do futuro só é possível através de motivação, 
resiliência e neuroplasticidade para lidar com temas desconhecidos e com o próximo. 
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INICIATIVA CRIATIVA 
 
 
A dicotomia entre trabalho e prazer nunca foi tão discutida. Os jovens estão cada vez menos focados em um 
único projeto profissional e a cultura de consumo exige cada vez mais das famílias. Nesse mundo competitivo e 
paradoxalmente tão carente de novas ideias, torna-se fundamental discutir o papel do homem produtivo. Todo 
homem possui ao menos um talento. Descobrir as diferenças entre talento e vocação torna-se fundamental 
para a conquista dos sonhos e para o desenvolvimento social.  Mas conciliar a vida profissional e pessoal, pro-
por novidades num ambiente cada vez mais hostil e segregador pode ser um grande desafio. Se relacionar tor-
na-se, portanto, fundamental. 
 
A OFICINA DO AMANHÃ é uma atividade interativa que permite uma reflexão sobre as motivações que nos 
levam a estudar e trabalhar, nos relacionarmos e, a todo tempo, nos reinventarmos diante das dificuldades; 
progredir constantemente e de forma lúcida, sem automatismos. 
 
A atividade possui passagens lúdicas com músicas-chaves que ilustram os principais momentos da atividade. 
As canções da MPB são exibidas em um telão para que o público cante junto com o palestrante.   
 
Temas abordados: resiliência, neuroplasticidade, comunicação, semiologia da informação, ideal de autoridade, 
aspectos perturbadores da alma humana, paradigmas sobre a pedagogia, vícios comportamentais, relaciona-
mento no ambiente de trabalho, vocação e talento, motivação profissional.   
 
Carga horária: 1h20m. 
Participação de um músico. 
Necessita: microfone sem fio para o palestrante com baterias, microfone com pedestal, cadeira sem braço para 
o músico, caixa de som, mesa de som, fio para o violão elétrico com saída na caixa de som, técnico presente. 
Telão e data-show 
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Histórico da atividade 
 

 
JORNADAS PEDAGÓGICAS 
 
Balneário Pinhal (RS), Barão do Triunfo (RS), Barreiras (BA), Be-
lo Jardim (PE), Butiá (RS), Camaquã (RS), Canoas (RS), Cantagalo 
(RJ), Capela de Santana (RS), Catanduva (SP), Cerro Grande (RS), 
Cotiporã (RS), Cristópolis (BA), Diadema (SP), Formigueiro (RS), 
Francisco Beltrão (MS), Ivinhema (MS), Mansidão (BA), Muritiba 
(BA), Nova Veneza (SC), Nova Petrópolis (RS), Pantano Grandes 
(RS), Parnaíba (MS), Agudo (RS), Picada Café (RS), Riachão das 
Neves (BA), Santa Cecília (BA), Santo Amaro (BA), São Desidério 
(BA), Sengés (PR), Sertão Santana (RS). 
 
EVENTOS EDUCACIONAIS 
 
Congresso Nacional de Educação (Apucarana – PR), Congresso de 
Educação (Presidente Prudente – SP), Proler (Natal – RN). Semi-
nário Paulus de Educação em Manaus (AM), Goiania (GO), Forta-
leza (RE), Florianópolis (SC), Belém (PA), Brasília (DF) e João 
Pessoa (PB). Feira das Profissões (São Bernardo do Campo –SP). 
 
 
 

COLÉGIOS 
 
Aladdin (Rio de Janeiro – RJ), Bom Pastor (Chapecó – SC), Edmundo Silva (Araruama – RJ), Imaculada Concei-
ção (Cachoeira do Sul – RS), Perpétuo Socorro (São Gabriel – RS), São Bento (Criciúma – SC), Sônia Pimentel 
(Rio de Janeiro – RJ), Willy (Sapiranga – RS),  
 
EVENTOS CULTURAIS  
 
Feira do Livro de Tangará da Serra (MT), Feira do Livro de São Luiz (MA), Feira do Livro de Santiago (RS), Fei-
ra do Livro de Xangri-lá (RS).  
 

 
 

O PROJETO NA IMPRENSA 
 

 
As palestras de João Pedro Roriz são temas de grandes maté-
rias na REDE GLOBO, TV RECORD, GLOBO NEWS, JORNAL O 
GLOBO e outros veículos. 
 
O escritor aborda questões relacionadas à educação com peri-
odicidade também em seus artigos publicados no Jornal O Dia, 
nas revistas Escola Particular, Literatura e Língua Portuguesa 
da Editora Escala.  
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SOBRE O ESCRITOR 
 
João Pedro Roriz, 34 anos, é escritor, jornalista e arte-educador carioca.  
 
Referência no mercado literário juvenil, é autor de 25 obras paradidáti-
cas infanto-juvenis e diversas peças teatrais educativas. É articulista e 
colaborador de diversos veículos de comunicação.  
 
Especializado em arte-educação, é sócio-diretor da empresa Arte em 
Voga e Coordenador de Arte-Educação da Editora BesouroBox. Foi As-
sessor de Cultura da Universidade Castelo Branco entre 2007 e 2010, 
Coordenador de Eventos no Centro Cultural Oduvaldo Viana Filho entre 
2006 e 2008 e apresentador e produtor do Programa Rio Cultural na 
Rádio Rio de Janeiro entre 2008 e 2013. 
 
Reconhecido por suas palestras dramatizas bem humoradas, apresen-
ta-se em escolas, eventos educativos e feiras literárias versando sobre 
bullying, o prazer da leitura, motivação profissional e outros temas per-
tinentes à educação, às artes e à cidadania.   

 
  

 
 (51) 3072-2044 | 9960-5831 
contato@arteemvoga.com.br 

 
Para saber mais sobre o escritor: 

www.joaopedrororiz.com 
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