
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

Múcio Morais tem muito a dizer a juventude Brasileira, com um talento                  

raro de comunicar, envolver e tocar os jovens faz apresentações dinâmicas, 

engraçadas e cheias de sensibilidade, conscientizando e orientando no sentido do 

sucesso. Múcio é capaz de mobilizar e fixar conteúdos por meio de fortes emoções, 

as apresentações são participativas, o público vai da euforia a reflexão e os 

resultados aparecem no dia a dia, Múcio tem realizado centenas de apresentações 

pelo Brasil e no exterior, falando para jovens de todas as idades.  

 

 Palestras-Show 

 Recreações / Dinâmicas Vivenciais 

 Treinamentos Comportamentais 

 Encenações / StandUP 

 Acampamento / Férias / finais de semana 

                       Palestras e atividades com PNL (Programação 

Neurolinguistica) e técnicas de emotologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múcio, muito obrigada pelas lições inesquecíveis que 

trouxe para nossos jovens, não se fala em outra coisa 

aqui na Fundação CDL, espero contar com você muitas 

vezes, torço para que você continue esta missão 

maravilhosa.                                                                                 

Luana Souza – Coordenadora Pedagógica Fundação CDL - BH 

Prof. Múcio, sua participação em nossos eventos do 

Projovem tem sido o diferencial para jovens que 

almejam e necessitam ser incluídos socialmente, o 

entusiasmo e a esperança com que são tomados nos 

deixa muito animados. Obrigado sempre!!!                   

Ivone Vianna | Produtora  
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1. Bullying – Vamos conversar sério sobre isso? 

2. Você sabia que “os caras” mais bem sucedidos do 

mundo sofreram bullying? Quer conhece-los? 

3. Palestra depoimento: 20 Anos depois eu recebi um 

“rim” da minha vítima de Bullying! 

4. Jovem Empreendedor “A Construção do amanhã” 

5. Jovem Cidadão - Que País você está construindo? 

6. Jovem na Família - Você faz diferença? 

7. 10 Coisas que a vida não vai te dar, mas você pode 

conseguir; 

8. Eu, Um vencedor! Seu Poder está na sua mente! 

9. Quanto vale um MEIO currículo? 

10. Jovem, você nasceu para voar, então voe! 

11. Sexualidade na Juventude, conversando sobre sexo; 

12. DST / AIDS O que você precisa saber sobre DST 

13. A Arte de estudar e aprender! 

14. Desenvolvendo minha inteligência! 

15. Eu um líder? Cê tá brincano né? 

16. O Poder das Drogas – Sabendo o que elas realmente 

fazem! 

17. Te encontro atrás do muro! (Escolhendo amizades) 

18. Mercado de trabalho, quero e posso entrar! 

19. Você pensa mesmo ou é igual a todo muno? Quero te 

mostrar algumas coisas sobre a vida e a sociedade! 

(Baseado no artigo “Valores que podem te fazer um 

campeão na vida” do Prof. Múcio Morais); 

20. Depois da faculdade vou te fazer sete perguntas! 

21. Você sabe quem são seus professores? Vou te contar 

algumas coisas sobre eles! 

22. Família (Pai, Mãe, Avô, Avó e irmãos), Quero te falar 

algumas coisas sobre eles! 

23. Eu sinto e faço coisas que não entendo, alguém pode 

me ajudar? 

24. Quem é você e quem são os outros? 

25. Oito comportamentos que a vida vai cobrar antes de te 

abrir as portas; 

26. O que significa ser do bem? 

27. Limites, você entende o que isso pode fazer por você? 

28. Saúde emocional na juventude; 

29. Stress, depressão e ansiedade na juventude; 

30. Crises – Oportunidade de escolhas; 

31. Mulher total (Só para meninas) 

32. Homem X Macho _ Tem diferença? 

33. O sentido da vida; 

34. Espiritualidade na Juventude; 

 

 

 

 

1. Educação de filhos - Ninguém sabe tudo, mas você pode 

tentar; (Baseado no consagrado artigo “Criando filhos 

incríveis em tempos difíceis” do Prof. Múcio Morais) 

2. O que toda família precisa? 

3. Pais imperfeitos, filhos felizes; 

4. Ambiente - Porque a gente briga e grita tanto aqui em 

casa? (Administração do stress e conflitos); 

5. Como tratar adequadamente seu filho adolescente; 

6. “Casados”, mas felizes! 

7. Pais que fazem diferença;  

8. Álcool e drogas na família; 

9. Estou aqui pra dizer que te amo! (Palestra emocionante 

para famílias com dinâmicas voltadas para o perdão, 

demonstração de sentimentos, gratidão e outras.).  

 

 

Estes são alguns temas já 

realizados 

Jovens / Crianças / Pré adolescentes / 

Adolescentes / Família /  

 

Você pode escolher um tema ou enviar seu briefing apresentando suas necessidades,                  

Múcio Morais irá personalizar uma apresentação especialmente para seu evento. 
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