CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2021
Este calendário terá atualizações ao longo do ano

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

esporádico

segunda - 20h00

19

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

21, 28

Ciclo diálogos para uma cultura de paz Comunicação Não-Violenta

semanal

quintas - 19h30

29

Hub Teoria U

quinzenal

sextas - 10h30

9, 23

Encontro de rede - acolhimento e network

Abril

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

Maio

Ciclo ReinventARTE - histórias inspiradoras
e conversas que importam

quinzenal

segundas - 20h00

10, 24

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

5, 12, 19, 26

Ciclo diálogos para uma cultura de paz

semanal

quintas - 19h30

6, 13, 20, 27

Hub Teoria U

quinzenal

sextas - 10h30

7, 12

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

Junho

Ciclo ReinventARTE - histórias inspiradoras
e conversas que importam

quinzenal

segundas - 20h00

7, 21

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

2, 9, 16, 23, 30

Hub Teoria U

quinzenal

sextas - 10h30

11

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

quinzenal

segundas - 20h00

5, 19

Julho

Ciclo ReinventARTE - histórias inspiradoras
e conversas que importam
Encontro de rede - acolhimento e network

esporádico

segunda - 20h00

26

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

7, 14, 21, 28

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

Agosto

Ciclo de prática - tema a definir

quinzenal

segundas - 20h00

2, 16, 30

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

4, 11, 18, 25

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

Setembro

Ciclo de prática - tema a definir

quinzenal

segundas - 20h00

13, 27

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

1, 8, 15, 22, 29

Estudo do livro Design de Culturas
Regenerativas

semanal

quintas - 19h30

1, 8, 15, 22, 29

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

Outubro

Ciclo de prática - tema a definir

quinzenal

segundas - 20h00

11, 25

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

6, 13, 20, 27

Estudo do livro Design de Culturas
Regenerativas

semanal

quintas - 19h30

6, 13, 20, 27

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

Mês

Atividade

Recorrência

Dia da semana e horário

Datas

Novembro

Ciclo de prática - tema a definir

quinzenal

segundas - 20h00

8, 22

SLOW - encontros para desacelerar

semanal

quartas - 7h30

3, 10, 17, 24

Estudo do livro Design de Culturas
Regenerativas

semanal

quintas - 19h30

3, 10, 17, 24

Ao tornar-se parte da comunidade cuidadoria, você fará parte de uma rede de pessoas que acreditam que a transformação é ação diária e
consistente e que podemos nos apoiar coletivamente em nossos caminhos.
Para conhecer mais e assinar:
www.cuidadoria.com/comunidade

