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Bem-vind@

Experiências de Aprendizagem que ensinam sua equipe a

formatar conhecimentos (criar ações formativas no ramo

acadêmico, corporativo ou autônomo e implementar soluções

educacionais (e-Learning) em diversos contextos.



37% Mais Produtivos

Um relatório do National Center on the Educational Quality of the

Workforce (Centro Nacional de Pesquisa sobre Qualidade Educacional

para o Trabalhador – EUA) concluiu que um aumento de 10% no nível

educacional resultou em aumento médio de produtividade de 18,6% no

setor industrial. Fora da área de manufatura, o incremento em

produtividade foi ainda maior, em torno de 37%.



Aumentar o nível de conhecimento
dos trabalhadores gera um retorno
de investimento maior no quesito

produtividade.

Modalidade

Construimos experiências de aprendizagem para todas as modalidades:

Presencial, Online, Híbrido.

Experiência de Aprendizagem

As nossas experiências de aprendizagem são práticas, respaldadas por

metodologias ativas e baseadas em processos.

Apoio à Performance

Desenhamos uma experiência de aprendizagem completa, incluindo apoio

à performance para dúvidas gerais, análise de entregas instrucionais e

formação complementar, mesmo depois do final do treinamento.



Sob Medida

Customizamos programas exclusivos, com os
tópicos mais relevantes para as áreas de T&D:



Design Instrucional
Desenvolva treinamentos
memoráveis de forma independente.

Ferramentas de Autoria
Ganhe autonomia no design de
treinamentos animados.

Design de Conteúdos
Produza conteúdos atrativos para
EaD.

Produção de Videoaulas
Inclua videoaulas e tutoriais narrados
nos cursos seus cursos online.

Customize seu programa com os seguintes tópicos:

Microlearning Storytelling UX Design Gestão de E-Learninig

Crie pílulas de conhecimento
para capacitar sua equipe.

Desenvolva treinamentos usando
narrativas que engajam.

Desenhe cursos online com foco na
experiência do usuário/aluno.

Potencialize a produtividade da sua
equipe através da gestão de projetos.

Games e Gamificação

Melhore o engajamento dos alunos
com conteúdos gamificados.

Neurolearning

Entenda como o cérebro aprende e crie
cursos para aprendizagem facilitada.

Docência Virtual
Capacite treinadores para atuarem
como mediadores online.

Metodologias Ativas
Desenhe cursos práticos, que convidem os
alunos a serem ativos na aprendizagem.

UX Writing Design de Avaliação Moodle Learning Analytics

Escreva conteúdos estratégicos
com foco em UX Design.

Planeje avaliações impactantes para o
aluno e o curso.

Aprenda como criar e administrar
cursos usando o AVA Moodle.

Organize e analise os dados gerados
pelos alunos durante seus cursos.

Copywriting Agile Learning Adaptative Learning Realidade Virtual

Use técnicas de marketing para
criar conteúdos atrativos.

Crie cursos de maneira ágil e
autônoma através de SCRUM.

Adapte seus cursos para Design
Universal acessível por todos.

Crie experiências de aprendizagem
realísticas.



Empresas que já
atendemos



(41) 99128-8010

contato@desenhoinstrucional.com
www.desenhoinstrucional.com

Vamos
customizar um
programa de
formação para
sua equipe?

FICOU COM DÚVIDAS? 


