
 

METODOLOGIA 
A metodologia sóciopsicodramática 

privilegia o ato criador e criativo, 
objetivando a potencialização da 

espontaneidade na vivência dos papéis 
desempenhados pelo Ser Humano em seus 

diversos contextos. 
A metodologia da arteterapia privilegia a 
atualização do potencial latente no alcance 
dos resultados concretos através da arte, do 
simbolismo e da sensibilidade. A arte cria, 

revela e impulsiona para uma nova 
realidade. 

 
 

  QUEM DEVE E PODE PARTICIPAR?
Primeiramente tem que ser SER HUMANO 

comprometido com o seu bem estar, sua 
felicidade e seu crescimento. Pessoas que 

queiram estar em processos de 
desenvolvimento pessoal e grupal, onde as 

metodologias Psicodrama/Arteterapia 
facilitarão as ações do dia a dia.  

 
 
 

EM QUE ME BENEFICIARÁ? 
Benefícios são processos que vivenciamos 
em nosso dia a dia e às vezes nem sabemos 
como lidar com eles, outras vezes estamos 

dentro deles e nem percebemos, neste 
encontro você terá um despertar para suas 

percepções e aguçá-las para o em torno, para 
o mundo e para as pessoas e coisas que estão 
tão próximas e às vezes parecem tão longe. 
Este encontro possibilitará sermos Pessoas 

Melhores 

  

  

QUE ME LEVA A ESTE ENCONTRO? 
Vivenciar e experienciar intensamente as 

metodologias do Psicodrama e da Arteterapia.  
Estar em contato com o Psicodrama e a Arteterapia 

é uma experiência renovadora, e só quem vivencia 
poderá falar com propriedade.  

Estamos convidando você a estar conosco no 1º. final 
de semana de dezembro, num lugar muito gostoso, 

com muita natureza, muito aconchego e muito 
carinho, será na praia de Santa Mônica em 

Guarapari/ES, na Pousada Costa Mares, lugar 
especialmente preparado para nos receber com toda a 

privacidade e qualidade. 
 
 
: 20 horas intensas CARGA HORÁRIA
 
 

O PSICOARTE tem o objetivo de fortalecer e 
revigorar os conceitos do Psicodrama e da 

Arteterapia. Acontece uma vez por ano, em local 
externo à Pegasus, 

 
Você que ainda não participou, programe-se faça sua 

mala e venha experimentar e você que já é um 
psicodramatista, Arteterapeuta ou outro profissional, 
venha recordar bons momentos e rever seus amigos. 

Traga uma pessoa que você queira muito bem, 
proporcione a essa pessoa estar de bem com a vida e 

conhecer-se melhor. 
 
 

INVESTIMENTO POUSADA 
 

R$ 265,00 (a vista) ou 4 x 70,00 
(1ª.parcela para 10/08/2016 cheque pré-datado) 

Incluso no valor pernoite e todas as refeições. 
 
 

Participação dos demais profissionais: R$ 
80,00 

 

  

 

CONTATOS
: 027 3222.4524  //  3223.8745  //  99969.4524 Tels
: www.pegasudesenvolvimento.com.br Site
: facebook.com/pegasusdescons Face
: pegasus@pegasusdesenvolvimento.com.br Email

http://www.pegasudesenvolvimento.com.br
mailto:pegasus@pegasusdesenvolvimento.com.br

