
COMO OBTER O MÁXIMO 

DE RESULTADOS COM O 

TREINAMENTO 

VIRTUAL 

21



COMO OBTER O MÁXIMO DE RESULTADOS COM O 

VIRTUAL

Para tirar o máximo de proveito, observe as informações abaixo.

Parabéns! Vocês estão inscritos no treinamento YouCode Virtual ao Vivo. 

Eu estou muito feliz por estarmos juntos nesse treinamento 

poderoso e transformador!

O QUE FAZER ANTES DO TREINAMENTO

3 - Como esse treinamento pode fazer diferença na sua vida?

4 - Escreva dois objetivos que você se compromete a alcançar.

2 - O que especificamente você espera conquistar ao participar do treinamento?

5 - Pense e escreva sobre: Quem é você? O que gostaria de mudar na sua vida? Por que 

pretende fazer essa mudança?

7 - Instale ou atualize o Zoom. Faça isso uns dias antes do treinamento e teste a câmera e o 

som.

8 - Baixe e imprima o material de apoio. Separa caneta e bloco para anotações.

1 - Fique consciente do porquê você decidiu participar do treinamento.

6 - Organize sua agenda para estar presente nos dias do curso, sem atrasos.

9 - Escolha um local que tenha boa conexão, de preferência com conexão a cabo. Sua 

experiência será bem melhor se usar um desktop ou notebook. Evite áreas de circulação para 

que você fique à vontade para participar das atividades. Comunique as pessoas que você está 

em um treinamento e que é importante não ser interrompido. 

O QUE FAZER DURANTE O TREINAMENTO

16 - Mergulhe de cabeça, esse é o melhor presente que pode dar a si mesmo. Resista a 

tentação de fazer anotações excessivas. Boa parte do treinamento acontece através de 

trabalhos em grupos. Participe intensamente.

11 - Chegue 15 minutos mais cedo. Isso permitirá mais tempo para se acomodar, testar seu 

equipamento e entrar no clima do treinamento. 

14 - Mantenha a câmera ligada e o som desligado, para que todos possam se conectar e sentir 

a energia do grupo, tornando o trabalho produtivo e divertido.

13 - Mantenha uma atitude positiva e o coração aberto para novos aprendizados e novas 

pessoas.

12 - Lembre de ter uma garrafa de água.

15 - Coloque o celular no silencioso, feche as redes sociais e outras distrações.



COMO OBTER O MÁXIMO DE RESULTADOS COM O 

VIRTUAL

O QUE FAZER DEPOIS DO TREINAMENTO

18 - Durante a próxima semana, se permita relaxar para que as coisas se assentem dentro de 

você.

17 - Procure passar por um processo de Coaching para se manter focado em seu 

desenvolvimento.

21 - Pratique a regra das cinco ações diárias e se lembre sempre:

19 - Não tome nenhuma decisão importante nos próximos 15 dias.

20 - Todos os dias, reserve meia hora para rever os seus objetivos e repassar os princípios 

abordados durante o treinamento.

APLICA E NÃO O QUE VOCÊ SABE!
O QUE DÁ RESULTADO É O QUE VOCÊ

Importante: 

Este é um evento vivencial, virtual e ao vivo, por esse motivo não será gravado. 
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