


Comunicação eficiente

Como potenciar os seus treinos



Aulas de grupo
Treino Personalizado
Cursos, workshops





Online



FORMAÇÃO - grupos
O primeiro cliente sou eu

• Níveis de interesse e de 
aprendizagens diferentes

• Diferentes formas de processamento 
de informação.

• Necessidades pedagógicas 
específicas.



FORMAÇÃO - individual
O primeiro cliente sou eu

• O que me interessa 

• O que me toca pessoalmente

• Sentir no meu corpo a diferença

• Poder avaliar nos outros

• Poder medir

Comunicação.



O TREINO DEVE SER

• Interessante
• Ter o nível apropriado
• Criar “rapport” com o cliente

COMUNICAÇÃO

• Linguagem Verbal
• Linguagem Não Verbal
• Distância
• Toque



Comunicação Verbal
A comunicação verbal é o uso da 
linguagem para transferir informações 
por meio da fala ou da linguagem de 
sinais.
Ela deve ser:
• Objetiva
• Eficaz
• Adequada



Comunicação Não Verbal
“A comunicação não verbal é o uso da 
linguagem corporal, gestos e expressões 
faciais para transmitir informações a 
outras pessoas. Pode ser usada 
intencionalmente ou não.” 

Ela deve:
• Ser coerente com o discurso verbal
• Estar adequada ao nível dos 

participantes



Distância física
A excessiva proximidade física pode ser 
um impedimento a uma boa 
comunicação.
Diferentes motivos podem levar a ser 
necessário mais espaço físico: culturais, 
religiosos, educacionais, crenças 
pessoais, estruturas de caracter, cheiro, 
microbioma, doenças,  estados de 
pandemia entre outros.



Toque
O toque pode ajudar ou prejudicar o seu 
treino. Deve observar o padrão de 
movimento para poder perceber como 
poderá ser mais eficaz.

Ele deve ser:
• Permitido
• Adequado ao cliente
• Adequado ao movimento
• Adequado ao seu objetivo



• A forma com explica o movimento 
muda a ativação muscular.
• Como interage com o seu aluno 
muda a sua consciência e os resultados.

Seja mais eficiente, mudando a 
linguagem verbal e a comunicação não 
verbal.



Nível adequado…



Comunicação eficaz…



Ana Luís Martins
+351 919370213

ALM Pilates
www.almpilates.com

http://www.almpilates.com/
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