
 

SOBRE O AMPLIFICA 
 

Experiências de capacitação e aprendizagem únicas 

na interseção das pessoas e das tecnologias. 

Somos uma equipe de educadores que personalizam experiências de aprendizado 

na interseção de digital e humano para contextos educacionais e corporativos. 

Nossos serviços incluem o Seminário Amplifica, consultoria em Tecnologia 

Educacional, workshops eventos bilíngües, design de experiências híbridas (cursos 

online + encontros digitais), cursos online para capacitação de educadores e 

programas de alfabetização digital para profissionais. 

Com um grupo de educadores altamente e especializados e certificados que fazem 

parte da Rede de formadores Amplifica, apoiamos instituições educacionais 

públicas e privadas as se prepararem  para um mundo conectado, digital e em 

constante mudança. 

PROPOSTA 

Esta proposta tem como foco dois workshops de 3 horas cada, um pela manhã, 

outro pela tarde, com o tema AHA! E Eu que achava que arrasava nos slides 

Um workshop para educadores com o foco na compreensão de como alguns 

 



 

elementos se interrelacionam para criarem uma apresentação de impacto, unindo 

conteúdo, design e dicas para potencializar as apresentações. Exploraremos o uma 

ferramenta digital para a criação de slides que irá te ajudar a construir narrativas 

incríveis para suas apresentações. Há sempre um truque que pode nos levar ao 

próximo Aha.  

FACILITADOR 

Professora Danielle Silva Barroso Veronezi Ferrão 

Data de Nascimento: 21/10/1991 

RG: 2473459 SSP/DF 

CPF: 361145713-20 

 

Pedagoga e Mestranda em Design pela Universidade de Brasília, Dani Veronezi é 

especialista em Cultura Digital, Comunicação e Inovação Educaional no Amplifica. 

Já desenvolveu experiências de aprendizagem junto a instituições públicas e 

privadas, nacionais e internacionais. Digital (quase que) de nascença, sempre teve 

fascínio pela tecnologia e constantemente alinha sua experiência com Internet e 

educação, comunicação e design para desenvolver estudos, pesquisas e palestras. 

Também escreve sobre tecnologia, educação, cultura digital, movimento maker, 

criatividade e inovação em portais da Web e adora navegar pelo mundo digital.  

VALOR 
 

AMPLIFICA  

Descrição do Serviço  Valor 

2 Workshops de 3 horas   R$ 2.660,00 

   



 

 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO 
 

AMPLIFICA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 

CNPJ: 24.046.480/0001-90 
CF/DF: 07.753.123/001-38 

Endereço: SHIS QI 09 Lote L Parte SN  
71.625-009 Brasília - DF 

contato@amplifica.org 

Banco do Brasil - 001 
Ag: 1004-9 
C/C: 128343-X 

 

 

 


