2º Congresso LIV Virtual – Setembro de 2020
PERGUNTAS & RESPOSTAS
Seja bem-vindo(a) ao 2º Congresso LIV Virtual! Apresentamos aqui alguns esclarecimentos
sobre possíveis dúvidas que possam surgir, para que a sua participação no evento seja a
mais bacana possível. Se você ainda tiver alguma dúvida não esclarecida aqui e/ou se
desejar outras informações, por favor, envie um e-mail para
contatoliv@inteligenciadevida.com.br. Conte conosco!
NAVEGAÇÃO
•

Como faço para acessar a Plataforma Seja LIV do evento?
Primeiramente, você precisa estar inscrito no evento. Só assim você poderá acessar a
plataforma Seja LIV.
Se você já está inscrito no evento, basta acessar o site sejaliv.com.br, clicar no botão
‘ACESSE AQUI A PLATAFORMA 3D’ e digitar seu login/senha. A plataforma de
evento estará aberta somente a partir das 15h do dia 16 de setembro.
Se você está na página sejaliv.com.br com login e senha digitados, basta clicar no botão
‘ACESSE AQUI A PLATAFORMA 3D’. Lembre-se que a plataforma de evento estará
aberta somente a partir das 15h do dia 16 de setembro.

•

Entrei na Plataforma Seja LIV. Como faço para navegar?
Ao entrar na plataforma você vai ver a linda fachada do Seja LIV. Basta clicar na
imagem para entrar no LOBBY e visitar os 06 ambientes clicáveis para acessar os
conteúdos. Para mais informações, veja a próxima pergunta abaixo.

•

Quantos ambientes tenho para visitar na plataforma SEJA LIV?
No Lobby há seis ambientes para conhecer.
1) PALESTRAS
Você poderá assistir a todas as LIVES do evento, de acordo com a programação
divulgada. Vá para o LOBBY e clique na porta AGENDA para ver a programação.
2) EXPOSIÇÃO LIV
Na Exposição LIV você tem oito estandes para explorar
I.
INFANTIL
II.
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1º, 2º e 3º ano
III.
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 4º e 5º ano
IV.
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
V.
ENSINO MÉDIO
VI.
LIV+
VII.
PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA
Em cada um dos ambientes há três áreas para você clicar e curtir um
conteúdo bacana sobre o produto. Pode ser um vídeo, um texto, uma
música, entre outros.

VIII.

ÁREA ESPAÇO DE NEGÓCIOS, um espaço comercial exclusivo para você
que trabalha em uma escola que tem ou quer ter LIV.

3) SALA GUIA DE ACOLHIMENTO
Você poderá conhecer os conteúdos preparados pelo LIV sobre o retorno às aulas
presenciais. Esse material foi criado para auxiliar gestores e professores no retorno à
escola, independentemente de quando essa volta aconteça, para que, além dos
protocolos de proteção, haja um cuidado com a saúde mental de toda a comunidade
escolar. Basta clicar na imagem em destaque.
4) SALA TENHA LIV NA SUA ESCOLA
Aqui é o momento para sua escola que ainda não tem LIV preencher o formulário
para que em breve nossa equipe entre em contato. Você também poderá assistir a
um lindo vídeo institucional. Basta clicar nas imagens em destaque.
5) AGENDA DO EVENTO
Para conhecer tudo que preparamos para você, acesse a sala AGENDA pelo LOBBY
da plataforma.
6) FILME DA CAMPANHA LIV “ESCOLA QUE SENTE”
Uma homenagem do LIV a todos os educadores do Brasil. Basta clicar na imagem e
assistir ao lindo filme, com a narração de Fernanda Montenegro.
•

Como faço para navegar nos estandes na EXPOSIÇÃO LIV?
Para entrar num estande e acessar seu conteúdo, basta clicar no ícone que flutua acima
dele.

•

O que posso ver nos estandes na EXPOSIÇÃO LIV?
Cada estande tem conteúdos selecionados especialmente para você.
Clicando nas imagens em destaque, você poderá conferir esses conteúdos.
Os conteúdos abrem dentro da própria janela de navegação da Plataforma. Para voltar
para a área do estande, basta clicar na seta de voltar na barra de navegação do
sejaliv.com.br

•

Como volto para a área principal do LOBBY?
Você deve clicar no botão com uma seta, que fica no canto superior esquerdo de cada
página.

•

Posso visitar os ambientes antes do evento começar e depois de acabar?
Sim, a plataforma ficará aberta entre as 15h do dia 16 de setembro até as 22h do dia 17
de setembro.

•

Posso acessar a Plataforma Seja LIV pelo celular?
Sim. Você pode acessar pelo seu celular, assim como pelo tablet.

AGENDA DO EVENTO
•

Qual é a agenda do evento?
Para conhecer tudo que preparamos para você, acesse a sala AGENDA pelo LOBBY da
plataforma.

PALESTRAS
•

Como participo/assisto às palestras?
Você precisa estar no LOBBY e clicar na porta onde está escrito PALESTRAS.

•

Por que quando eu entrei a palestra já havia iniciado?
As palestras têm horário certo para começar. Caso você entre após esse horário,
assistirá à palestra a partir do ponto que estava sendo transmitida.

•

Posso assistir ao conteúdo da palestra depois?
Sim. Os conteúdos das palestras serão gravados e disponibilizados posteriormente.
Em breve informaremos onde o conteúdo gravado estará disponível.

•

Como faço para participar com perguntas durante as palestras?
Você pode fazer perguntas e deixar seu comentário para o palestrante utilizando o app
que aparecerá na tela durante as palestras.
Esse app estará disponível somente dentro da plenária, ao lado da tela de transmissão
(vídeo), durante a exibição de algumas palestras.

ÁREA DE NEGÓCIOS PARA ESCOLAS
•

Como poderei conversar com um Consultor LIV?
Teremos uma equipe de Consultores para conversar com os Gestores de Escolas
durante os dias do evento, entre 16h e 19h.
Para conversar com um dos Consultores, você precisa acessar o estande ÁREA DE
NEGÓCIOS, que está localizado dentro da área EXPOSIÇÃO LIV.

•

Como acesso a Área de Negócios?
Acesse o estande ÁREA DE NEGÓCIOS, que está localizado dentro da área
EXPOSIÇÃO LIV. Ao clicar na sinalização da Área de Negócios, você será direcionado
para o estande, onde poderá acessar nossas salas.
Aí é só escolher a sala que está com status ‘Livre’, clicar em ‘Acessar’, e pronto!
Teremos um Consultor para tirar as suas dúvidas.

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
•

O Congresso terá Certificado?
Sim! Após a participação no evento, disponibilizaremos certificados por e-mail.

SOBRE O LIV, LABORATÓRIO INTELIGÊNCIA DE VIDA
•

O que é o LIV? / O que o LIV faz? / O que significa LIV?

O Laboratório Inteligência de Vida - LIV, é o programa de educação socioemocional que
ajuda estudantes a conhecer seus sentimentos e a desenvolver suas habilidades para a
vida. Estamos presentes em mais de 350 escolas por todo o Brasil, junto a mais de 200
mil alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Nossas aulas se estabelecem
como um espaço de fala e escuta, sem respostas “certas ou erradas”, promovendo
reflexão, debate, empatia, questionamento e proatividade. Você pode encontrar mais
informações sobre o LIV acompanhando nossas redes (@laboratoriointeligenciadevida)
e no nosso site, inteligenciadevida.com.br
•

•

Posso ter o LIV em apenas um segmento?
O programa socioemocional do LIV está presente em mais de 350 escolas por todo o
Brasil, junto a mais de 200 mil alunos, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O
nosso currículo estruturado se adapta às realidades de cada escola, permitindo que a
mesma possa escolher a melhor maneira de desenvolver o socioemocional junto a sua
comunidade escolar.
Como faço para ter o LIV no meu colégio?
Ficamos muito felizes com o seu interesse em conhecer o LIV e levar o cuidado
socioemocional para a sua comunidade escolar! Para começar, você pode entrar em
contato conosco preenchendo o formulário na página “Queremos LIV” https://www.inteligenciadevida.com.br/pt/queremosliv/ - e um de nossos consultores
iniciará uma conversa com você! Fique de olho no seu e-mail! :) Seguimos juntos!

• O LIV atende a escolas públicas? / Como posso ter o LIV, se sou de uma escola
pública?
O LIV não atende a escolas do setor público. O Grupo Eleva, holding que idealizou o LIV,
criou um programa socioemocional focado nas demandas pedagógicas dessas escolas.
Ele se chama Espaço de SER - Sentir, Expressar e Relacionar. Você pode entrar em
contato pelo contato@espacodeser.com
Ainda assim, não deixe de acompanhar nossos conteúdos nas redes
(@laboratoriointeligenciadevida ), pois esperamos continuar contribuindo com informação
de qualidade sobre a educação socioemocional! Seguimos juntos!
• Para qual e-mail posso enviar o meu currículo para trabalhar no LIV?
Ficamos muito felizes com o seu interesse em fazer parte da nossa equipe! Para
conhecer as vagas que temos abertas no momento e acompanhar lançamentos futuros,
acesse: liv.gupy.io. Estamos torcendo!
• Como faço capacitação ou curso pelo LIV?
Parte do nosso propósito é oferecer informação de qualidade sobre educação
socioemocional! Infelizmente, no momento não temos capacitações abertas ao público,
mas disponibilizamos diversos conteúdos gratuitos no nosso site
(inteligenciadevida.com.br ). Na aba “conteúdo” você pode encontrar e-books, palestras e
todos os textos que lançamos. Não deixe de acompanhar também nossas pílulas de
conteúdo nas redes sociais (@laboratoriointeligenciadevida ).
• Como posso ter informações sobre compra do material socioemocional do LIV?
Onde posso comprar os materiais/personagens/livros/seriados do LIV?
O LIV é o programa de educação socioemocional que ajuda estudantes a conhecer seus
sentimentos e a desenvolver habilidades para a vida. Atualmente, os materiais e

conteúdos usados em sala de aula são entregues diretamente para as escolas parceiras
do programa. Não realizamos a entrega por outros meios e não disponibilizamos os
nossos personagens, seriados e livros de leitura. Todos foram criados com muito carinho
para as aulas conduzidas por professores formados pelo LIV. Porém, você pode
continuar perto de todos os personagens da turma LIV acompanhando nossas redes
(@laboratoriointeligenciadevida).
• Como saber se tem uma escola com LIV perto de mim?
O LIV possui escolas parceiras em todas as regiões do país! Por segurança, não
podemos informar os nomes das escolas com o nosso programa. Mas você pode
procurar nas nossas redes sociais "@laboratoriointeligenciadevida". Caso a escola do
seu filho sinalize que não tem o programa, você também pode acessar o site
https://www.inteligenciadevida.com.br/pt/queremosliv/ e preencher o formulário de
interesse. Dessa maneira, entraremos em contato com a escola para ver a viabilidade de
uma parceria! Estamos torcendo!

