


  Me chamo Claudia Cunha e te dou as boas-vindas e
os parabéns de ter decidido participar desse evento
comigo. A Jornada da Professora Bem-Sucedida,
ficaremos juntas aqui por 6 dias.
  Talvez você tenha chegado até aqui sem saber
exatamente o que vai acontecer nessa Jornada e
provavelmente esteja pensando “Eu só quero conseguir

novos alunos, não quero aparecer e nem ser

blogueirinha”.
  Nós já vamos chegar lá, mas antes quero te dizer que
tudo é baseado em um passo a passo, que você vai
aprender hoje e começar a botar em prática amanhã.  
 Mas você não vai conseguir botar em prática, senão
entender o motivo das coisas serem como são, e esse é
o propósito da aula de hoje.
  Eu não vou apenas te dizer o que fazer, eu vou te
MOSTRAR como eu fiz.        
  Mas quem é essa pessoa que vai te mostrar?
  Eu vou te ensinar ao longo desses 6 dias, como se
posicionar no online, como captar seus primeiros alunos
ou como aumentar o número deles sem precisar ficar
dependendo de indicação ou fazer anúncio nos grupos
e contar com a sorte.
  Eu quero acabar de uma vez por todas com o
pensamento de que professora é desvalorizada.
  E você se pega botando a culpa do próprio fracasso 



no governo, no preço do gás, no marido que não
ajuda.... em qualquer pessoa menos em você mesma.
  Quem nunca ouviu uma professora falar para uma
criança que diz que o sonho dela é lecionar essa
mesma professora fala “nossa coitadinha, vai estudar

pra sofrer”.
  Aquela pessoa que se tivesse a oportunidade já
estaria fora do país, achando que o aeroporto é a
solução de todos os problemas.
  E não é. Sabe como eu sei que, não é? Porque eu já
fugi.
  Eu dou aulas desde 2014 e em 2015 já comecei a
trabalhar na parte da coordenação, de uma escola de
idiomas. 
  Vivia uma vida “normal” trabalhava esperando o final
de semana chegar para ter momentos de felicidade. 
  Na roda dos amigos o assunto era sempre o preço
absurdo do gás e de como achávamos um absurdo
professores cobrando R$ 20,00 a hora/aula. 
  A concorrência é desleal e o mercado saturado.
  Na primeira oportunidade, fizemos as malas e nos
mudamos para o Chile.
 Problema resolvido, certo?
  Errado.
  Por incrível que pareça nada de extraordinário
acontece por fora morar fora do país.



  Nós tínhamos uma vida mais confortável?
  Claro que sim.
  Mas quando você vai morar fora por motivos errados,
e o meu era achar que a minha vida não estava do jeito
que eu sonhei por conta do governo, por conta da
profissão e por várias outras coisas que a nossa cabeça
pode inventar. Nada muda.
  Não dá para fugir dos problemas quando os
problemas estão dentro de você.
  Então para começarmos eu queria te responder logo
de cara três afirmações:
  1. Só não vivo de aula particular pois é muito inseguro.

Primeiramente quero te dizer que confie em mim nesses
6 dias, e que esteja com a cabeça aberta, porque eu
vou dar 100% de mim para fazer com que você alcance
seus objetivos. Segundo: você pode fazer o que quiser,
essa é a beleza da internet.
  Mas uma coisa que eu posso te falar com total e
absoluta certeza é que a internet é uma forma muito
mais segura de se fazer dinheiro e produzir receita do
que a maioria das pessoas acredita.
  Dá sim para você ter segurança financeira só
trabalhando no online.
  Mais seguro do que depender de uma instituição ou
governo.
  Mas não quero que você largue seu emprego amanhã.



Essa transição é feita de forma estratégica.

  2. Não quero mostrar a minha vida privada.

  Eu não sei quem te fez acreditar nisso, mas você não
precisa mostrar a sua vida privada para ganhar
dinheiro. O limite do que você quer mostrar ou não é
você quem vai decidir.
  Você consegue mostrar a sua personalidade,
profissionalismo, deixar que te conheçam sem mostrar a
sua vida privada. 
  Tudo vai ser de forma intencional e nós vamos nos
aprofundar nisso durante esses 6 dias.
  E isso nos leva a afirmação 3.

  3. Não gosto de aparecer.

  Você pode nesse momento estar pensando: “Mas

Claudia, eu não quero é aparecer, só quero alunos

novos”. 

  Eu entendo, pois eu também era assim.
  Em 2018, quando nós voltamos do Chile, eu e Felipe
(meu marido) estavamos desempregados. Para
melhorar sofremos um golpe no Chile e voltamos
praticamente sem dinheiro. 
  Desempregados, morando de favor na casa da minha
mãe com uma bebê de 1 ano e 8 meses. 
  Eu nunca aceitei que professora tinha que ganhar mal,



eu não queria voltar para trabalhar de CLT então resolvi
anunciar minhas aulas no Facebook. Mas sem intenção
nenhuma de aparecer, fazendo aquelas artes meia
boca “aula de inglês com preço acessível”, mesmo
fazendo tudo errado, consegui meus primeiros alunos,
ainda presenciais.
  Mas viver dependendo de indicação e apenas
fazendo arte no Facebook é assumir o risco da ruína. 
  Voltei para o CLT que tanto odiava.
  E então chega 2019 fecha tudo, perdi várias turmas no
curso. Estava com 3 alunos particulares, sentei com
Felipe e resolvemos apostar no online.
  Na nossa casa não tinha sofá, morávamos em um
apartamento sem quintal, eu, ele, Maitê (minha filha) e
2 cachorros. Nosso único meio de locomoção eram 2
bicicletas.
  Ele estava desempregado ainda e eu a única que
trazia renda para a família ia lagar a CLT. 
  Essa conta tinha tudo para dar errado né?

  Mas não deu.
  Por que ter medo de algo que vai te trazer dinheiro?
  As técnicas estão todas aí, a única coisa que você
precisa fazer é seguir.
  Então por que umas pessoas conseguem e outras
não? Porque tudo depende do nosso mindset. 
  Você não é tímida, qual a diferença de entrar em uma 



sala de aula com 10, 20, 30 adolescentes que te olham
da cabeça aos pés, ou pegar um celular e se gravar?
  Porque você tem MEDO!
  Medo dos seus colegas de trabalho te acharem
ridícula, medo de virar assunto no almoço de família no
domingo enquanto te chamam de blogueirinha.
  E quer saber de uma coisa? Ninguém está nem aí pra
você.
  Você vai virar assunto por 5 minutos e daqui a pouco
todos vão voltar a fazer o que estavam fazendo.  
 Porque as pessoas são egoístas, elas só estão
prestando atenção nos próprios problemas.
  Você no máximo é um assunto para passar o tédio. 
  Se não puderem te chamar de blogueirinha, vão
criticar seu casamento, suas roupas, a criação dos seus
filhos.
  No momento que você entender que o problema são
eles e não você. Sua conta bancária vai começar a
engordar.
  Se pudesse escolher um tipo de professora para eu
apostar que daria certo no online eu diria que é a
professora que se interessa por pessoas.
  Se eu tivesse que escolher entre a pessoa do tipo 1
que entende tudo sobre metodologia, gramática, e tem
a pronúncia perfeita.
  Ou o tipo 2 que é a aquela professora que gosta de



servir, ajudar, não tem medo de aprender, entende que
é uma eterna aluna e que cria um relacionamento com
os alunos e que não tem medo de errar.
  Sem dúvida nenhuma eu escolho o tipo 2.
  Ganha quem entende de pessoas e acima de tudo,
quem entende que o erro faz parte do processo.
E é por causa dessa professora tipo 2 que eu estou
hoje aqui.
  E PARA QUEM NÃO É ESSE DESAFIO?
  É para quem tem preguiça, para quem acha que é só
fazer uma arte e sair jogando nos grupos. Para quem se
contenta com com os alunos que tem e diz que não
precisa de mais.
  Para quem quer o caminho mais curto, viver de
atalhos. Eu não vendo fórmula mágica, eu não vendo
historinha.
  O que eu quero mostrar para você é um método
testado e aprovado, que funcionou comigo e com as
alunas que já passaram pelo Professora 2.0.
  Ser uma professora com presença no online, vai te
proporcionar trabalhar de casa e dar atenção para a
sua família. Tendo qualidade de vida.
  Você vai em um primeiro momento vai conseguir
diminuir as turmas na escola onde você trabalha, ou se
já vive só das aulas particulares, você vai conseguir ter
mais segurança criando uma fila de espera, montando  



cursos e workshops que vão te proporcionar ganhar
dinheiro sem comprometer a agenda.
  Mas voltando ao assunto de quando eu comecei a
tomar coragem de aparecer online.
  Nós estávamos tão cegos de que tudo ia dar certo,
que não vimos nada nem ninguém na nossa frente.
  Aos poucos, fomos comprando os móveis, nos
mudamos para uma casa com quintal, troquei meu
antigo Motorola G5 por um iphone e recentemente
compramos nosso carro.
  Mas eu só consegui isso tudo quando perdi o medo de
aparecer, dos julgamentos dos outros colegas de
trabalho, dos pais dos alunos, dos parentes e da tia
Cleusa que sempre tem um comentário deselegante
para fazer (quem está aqui a mais tempo conhece bem
a tia Cleusa, mais pra frente você vai conhecer
também).
  Você sabe os reais motivos de não querer aparecer e
nós vamos resolver isso nesses 6 dias. Apenas confie no
processo.
  Vai valer a pena!
  Tudo que nós vamos ver a partir de hoje estará
pautado na tríade que eu chamo de C.E.O.
 - Conexão
 - Educação
 - Objeção



Vamos falar de cada um.

  Conexão: Por que precisamos criar conexão para
vender?
  As grandes empresas fazem isso muito bem,
precisamos apenas observar.

  Vou dar exemplo de 2 marcas de cerveja.
  Skol Beats:
  Cria conexão com o público jovem, que consome o
produto em festas etc.
  Cerveja Kaiser:
  Quem não lembra do baixinho da Kaiser?
  Essa cerveja cria conexão com o público de meia
idade, que senta de tarde num barzinho parar beber e
conversar sobre futebol.

  Hoje, em 2021, criamos conexão, por mostrar que você
também teve as dificuldades que a pessoa encontra
quando está estudando, e mostrando a sua
personalidade para a pessoa se sentir mais próxima de
você.

  Educação: você demonstra através dos posts, tirando
as maiores dúvidas, ajudando, ou respondendo nas
caixinhas de pergunta nos stories, onde você explica de
forma segura um determinado assunto.



  É isso que vai mostrar a sua autoridade no assunto, vai
provar o que dizem seus diplomas.
  O que impede a maioria das professoras de ter
liberdade financeira e geográfica é achar que:
  1. Já tem muita professora na internet.
  2. Qual sentido de criar post ensinando algo que tem
no Google?

  Vou responder as duas perguntas com uma única
frase: 
  Já tem muita professora, mas não tem VOCÊ, com a
sua personalidade e com o seu jeito de explicar.
  Vou explicar melhor!
  Quem nunca ouviu de um aluno "Eu gosto das suas

aulas, porque você explica de um jeito que eu consigo

entender". 
  Sempre vai existir aquela pessoa que se identifica só
com você.
  E realmente tem tudo de graça na internet, mas os
conteúdos estão fora de ordem, com explicações que
às vezes divergem entre si. Então nosso trabalho é ser
uma facilitadora. Trazer curiosidades e mostrar qual
ordem precisa ser seguida.
  E o papel da Internet é justamente fazer essa ponte
entre você e o aluno ideal. Não deixe essa
oportunidade escorrer pelas suas mãos.



  Objeções: As pessoas não têm medo de gastar
dinheiro, elas têm medo de se ARREPENDER. 
  O cérebro fica sempre em modo “segurança” e
qualquer dúvida ele vai mandá-la recuar.
  Toda vez que você mostra nos stories, outros alunos
fazendo aula com você, ou os bastidores de você
preparando uma aula.
  Monstra o que o aluno vai ter acesso caso feche com
você.
  Isso tudo vai mandando mensagens para o cérebro
dela que ela pode confiar, que ela não vai se
arrepender. 

  Então agora que você já conhece a tríade C.E.O, isso
nos irá nos guiar para a aula de amanhã onde vamos
aprender como botar tudo isso na prática.

  Exercício

  Conexão:
  1. Escreva um pequeno parágrafo sobre quem é você.
(atenção para não escrever algo parecendo currículo)
Fale sobre o que você acredita e qual é o seu papel
como professora. 
  Por que você faz o que faz? E como a vida de trouxe
até aqui.



  Exemplo: Gabi de 34 anos 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

  Educação:
  O que você quer ensinar? E com quem você quer
trabalhar? Trabalhar com crianças;  Pessoas
interessadas em um intercâmbio;  Provas internacionais; 
Conversação para outros professores.
  Esses foram só alguns exemplos, pois existem outros
nichos
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

  Objeções:
  Liste 3 objeções que as pessoas sempre apresentam
para não fazer aulas.
  Exemplo: Falta de tempo.
  Como você quebraria cada objeção?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
  Te espero hoje, às 21h12! Tema de hoje:
Cresça sem tirar 1 real do bolso. Não perca!


