PLATAFORMA SEJA LIV
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Seja bem-vindo(a) à plataforma Seja LIV!
Pensando nas dúvidas que podem surgir com o uso da plataforma, criamos esse espaço para que a sua
navegação seja a melhor possível.
Aproxime-se!
→ Dica: Para encontrar uma resposta específica, use o atalho do teclado CTRL + F, digite a sua
pergunta e pesquise. Se você não encontrou o que está procurando, entre em contato conosco através
do email contato@inteligenciadevida.com.br
NAVEGAÇÃO
●

Como faço para acessar a Plataforma Seja LIV?
Para acessar a plataforma Seja LIV, primeiro é necessário estar cadastrado na plataforma.
➔ Se você não está cadastrado: Clique no botão ‘Cadastre-se para acessar a plataforma!’ e crie
seu login e senha.
➔ Se você já está cadastrado: Acesse o site SejaLIV.com.br, clique no botão ‘Entre por aqui, caso
já tenha cadastro!’ e digite seu login e senha.
Se você está na página SejaLIV.com.br com login e senha digitados, clique no botão ‘Acesse a
plataforma!’.

●

Entrei na Plataforma Seja LIV. Como faço para navegar?
Ao entrar na plataforma, você vai conhecer a fachada da nossa #EscolaQueSente. Clique na imagem
para entrar no lobby. Você encontrará seis portas, que são ambientes clicáveis para acessar os
conteúdos. Para mais informações, veja a próxima pergunta.

●

Quais ambientes posso visitar na plataforma SEJA LIV?
No lobby da nossa #EscolaQueSente você encontrará seis portas. Dentro delas, alguns espaços
irão se iluminar com conteúdos e você poderá clicar neles para explorar. Saiba mais:
1) AUDITÓRIO
Esse é o espaço das nossas plenárias, no qual recebemos grandes estudiosos e influenciadores
de todo o mundo! Você poderá assistir a todas as programações quando estivermos ao vivo.
Quando não, você poderá clicar para rever nossos eventos e conteúdos no site do LIV.
2) EXPOSIÇÃO LIV
Esse é o ambiente mais diverso e interativo que você vai encontrar! Nele, poderá conhecer mais
detalhes da experiência LIV, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, incluindo o

programa LIV+, a Plataforma de Ensino Eleva e um espaço para conversar com nossos
consultores. As áreas clicáveis estarão sempre piscando na tela. Completamente imperdível!
3) GUIA DE ACOLHIMENTO
Você poderá conhecer os conteúdos preparados pelo LIV sobre o contexto educacional híbrido
que vivenciamos. 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.
4) TENHA LIV NA SUA ESCOLA
Se a sua escola ainda não tem LIV, nesse espaço você poderá preencher o formulário para que
a nossa equipe entre em contato - e também poderá assistir ao nosso vídeo institucional. Clique
nas imagens em destaque para conhecer!
5) QUEM ESTÁ COM O LIV
A Plataforma Seja LIV também é espaço para a realização de eventos virtuais, mas mesmo
antes do lançamento dela, já estávamos próximos de especialistas, influenciadores e
palestrantes nacionais e internacionais. Nessa porta você confere algumas das pessoas que
estiveram com o LIV, desde 2017.
6) VÍDEO “ESCOLA QUE SENTE”
Uma homenagem do LIV a todos os educadores do Brasil. Clique na imagem para assistir ao
vídeo com a narração de Fernanda Montenegro.
●

Como volto para o lobby? / Como volto para uma página que eu estava anteriormente?
No computador: clique na seta que fica no canto esquerdo superior da imagem de cada
página da plataforma. Quando não houver esta seta na imagem, clique na seta de voltar (<)
do navegador.
No celular/tablet: Em alguns dispositivos a seta do navegador fica na parte inferior da tela.

●

Quando posso visitar os ambientes?
Sempre! Nossa #EscolaQueSente está aberta para você 24h por dia.

●

Posso acessar a Plataforma Seja LIV pelo celular?
Sim. A plataforma se adapta a qualquer dispositivo. Você pode acessar pelo seu celular,
computador ou tablet!

●

Aconteceu algo estranho / um erro. E agora?
Encontrar um erro ou bug durante a navegação é muito chato, não é? Para evitar que isso aconteça,
podemos seguir por alguns caminhos:
Para funcionar da melhor maneira possível, a plataforma precisa de alguns recursos, como internet
com boa velocidade e um equipamento (computador, tablet ou celular) com configurações
adequadas. Se você estiver, por exemplo, usando o wi-fi em um ambiente com outros aparelhos
conectados, sua velocidade de internet pode ser reduzida e comprometer a sua navegação na
plataforma.
Caso encontre um erro que não aparente ser na sua conexão, recarregue a página. Se ainda assim
o erro permanecer, fale conosco. Temos um canal de comunicação aberto pelo email
contato@inteligenciadevida.com.br
Assim, podemos corrigi-lo e oferecer uma experiência completa na Seja LIV.

SOBRE O LIV - LABORATÓRIO INTELIGÊNCIA DE VIDA
●

O que é o LIV? / O que o LIV faz? / O que significa LIV?
O LIV é o programa socioemocional que está presente em mais de 350 instituições de ensino
parceiras com 200 mil alunos e famílias, da Educação Infantil ao Ensino Médio, buscando que os
estudantes possam conhecer seus sentimentos e desenvolver habilidades para a vida.
As aulas de LIV ocorrem uma vez por semana na grade curricular e alcançam toda a comunidade
escolar por meio de propostas e materiais pensados também para professores e famílias. Criando,
assim, um pilar socioemocional que promove uma nova linguagem que tem como centro a reflexão
e o questionamento, não existindo respostas “corretas” ou “esperadas” e, sim, o debate e a escuta.
Buscando levar a educação socioemocional para todos, o LIV também proporciona uma série de
conteúdos gratuitos sobre o tema nos meios digitais.

●

Posso ter o LIV em apenas um segmento da escola?
Sim! Temos um currículo estruturado da Educação Infantil ao Ensino Médio e nos adaptamos 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?
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!

● O LIV atende escolas públicas? / Como posso ter o LIV, se sou de uma escola pública?
O LIV atualmente não está presente em escolas do setor público. O Grupo Eleva Educação, do qual o
LIV faz parte, criou um programa socioemocional focado nas demandas pedagógicas dessas
escolas. Ele se chama Espaço de SER. Você pode conhecer mais em: espacodeser.com
Acompanhe também nossos conteúdos nas redes (@laboratoriointeligenciadevida), pois esperamos
continuar contribuindo com informação de qualidade sobre a educação socioemocional! Seguimos
juntos!
● Quero trabalhar no LIV! Para qual e-mail posso enviar o meu currículo?
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! No
momento não temos capacitações abertas ao público, mas disponibilizamos diversos conteúdos
gratuitos no nosso site (inteligenciadevida.com.br). Na aba “blog” 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 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. 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!

