
Agora o timaço de especialistas e parceiros do Instituto Casagrande (IC) vai até à sua
cidade para eventos presenciais. Isso mesmo! Você pode ter os grandes educadores do IC
nos programas de formação presenciais ou on-line, dialogando, ensinando e preparando
os professores e gestores para a educação de excelência.

Oferecemos toda a nossa expertise e conhecimento na concepção, na organização e na
curadoria de programas educacionais para o seu Município, Escola ou Rede, propiciando
uma formação adequada às suas necessidades e possibilitando uma transformação
verdadeira.

4 RAZÕES PARA CONTRATAR A EXPEDIÇÃO DO CONHECIMENTO

CONTRATAÇÃO SIMPLES,
pois auxiliamos a sua Rede

em todo esse processo.

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO,
pois cuidamos de todos

os detalhes logísticos dos
palestrantes.

GRANDES PALESTRANTES,
pois dispomos de uma
rede com os principais

conferencistas e educadores.

EXPERTISE, 
pois sabemos como realizar

eventos educacionais
encantadores.

MODALIDADES

PRESENCIAL ON-LINE HÍBRIDO



institutocasagrande.com            contato@institutocasagrande.com            (41) 98868-8087

Então não perca tempo!
Leve a Expedição do Conhecimento para o seu Município, Escola ou Rede.

Escolha o palestrante, o tema e deixe o resto conosco!
Você irá se surpreender com o evento que realizaremos.

... e muito mais!

DEPOIMENTOS

TIME DE PALESTRANTES DO IC

“A cada evento proporcionado pelo Instituto Casagrande eu me conscientizo de que nada sei, que 
muito tenho a transformar, recriar, reaprender; me desconstruo e me construo, com cada fala dos 
palestrantes. Gratidão por essa e todas as outras possibilidades de renovar o meu aprendizado.”

— Ilka Suely Mussi de Oliveira
Gestora Educacional - São Paulo/SP

“O Instituto Casagrande cada vez mais me surpreende com a qualidade de suas formações. 
As temáticas são atuais e os palestrantes são excelentes.”

— Miriam Aurélia Rodrigues dos Santos
Educadora – Jaboatão/PE

“No meio de tantas incertezas, tristeza, medo e desinformações ocasionadas com a chegada da 
COVID 19, encontrei o Instituto Casagrande. Foi um divisor de águas na minha vida pessoal e 
profissional. No IC tive e tenho a oportunidade de conhecer palestrantes renomados, fantásticos! 
Portanto, só tenho a aplaudir e agradecer!”

— Cristina Vilela dos Reis Ferreira 
Educadora – Brasília/DF
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