
Priscilla Caminha
APRESENTAÇÃO



QUEM É 
PRISCILLA CAMINHA

MENTORA & PALESTRANTE
Especialista no Desenvolvimento de Pessoas e
Negócios.
 
CEO AO Consultoria e Treinamentos. Idealizadora Amo
Organizar, AO Experience e Eu Sou Empreendedor
Produtivo,
 
Graduada em Direito.  Coach com certificação
internacional pela Canvas Academy e especializada
em Canvas Coaching. 
 
Além disso, organiza e ministra várias palestras e
workshops, tais como: autoconhecimento, liderança,
gestão do tempo e produtividade, organização
pessoal, entre outros em parceria. 
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✔ Ser uma facilitadora de
transformação, organização e

realização! Desenvolver,
motivar e inspirar profissionais
e líderes de diversas partes do

mundo através de seu
programa de mentoria e de

suas palestras e treinamentos.



ESPECIALISTA EM CONSTRUIR
REDES DE RELACIONAMENTOS

Muito mais do que estar presente nas redes
sociais, é fundamental estar presente na vida de

quem está nas redes.

+ de 14 mil seguidores no

perfil do Instagram

+ de 5 mil seguidores em suas

páginas e grupos do Facebook



JÁ
PALESTROU

EM 
DIVERSOS
EVENTOS

Além dos treinamentos e workshops que

ministra pelo Amo Organizar, já palestrou em

grandes eventos como o Organiza Brasil,

Conferência POB, Encontro do Empreendedor

Produtivo, Mulheres na Direção, DevPlanet, AO

Experience, Congresso de Mesa Posta, Fórum

de Inteligência Emocional da Mulher e igrejas,

no Rio de Janeiro e em São Paulo/BR.



P
A

L
E

S
T

R
A

S

Todas as nossas palestras podem ser
personalizadas conforme o  briefing  do seu
evento e/ou empresa.
 
Nosso objetivo é fazer com que cada
participante entenda, se  identifique e tenha a
real vontade  de começar a  agir  em busca
de  mudanças positivas para novos hábitos, de
uma vida plena, de resultados.
 
Organização pessoal, gestão do tempo,
produtividade, liderança, autoconhecimento
e desenvolvimento pessoal e profissional.

https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos
https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos
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O Poder da Organização para Planejar  e Real izar
Você é o seu Negócio
Reconhecendo seu Verdadei ro Potencia l  para uma
Vida de Sucesso
Desenvolvendo seu Poder de L iderança
Constru indo Redes de Relac ionamento at ravés de
uma Liderança Posi t iva
Os Benef íc ios da Organização na Vida da Mulher
Plena
Empreender Mulher
Aprendendo a se Organizar  (Para Adolescentes e
Jovens)
Trabalho Organizado:  Como Formatar  sua Rot ina de
acordo com seus Objet ivos
Como Organizar  melhor  o seu Tempo e ser  mais
Produt ivo
Of ic ina do Autoconhecimento:  Quem é você na
essência e que prof iss ional  você deseja se tornar?
Elaborando o seu Planejamento Canvas-
Aprendendo a Pr ior izar
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https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos
https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos
https://www.amoorganizar.com/palestras-treinamentos


Parcerias de sucesso e um

time de embaixadoras para

agregar e crescer junto, com

uma mesma visão, com um

mesmo propósito.

NINGUÉM CHEGA 

A LUGAR ALGUM

SOZINHO!



QUEM NÃO É VISTO

NÃO É LEMBRADO!

O AMO ORGANIZAR, além do

blog que possui hoje uma

média de 5000 a 6000

acessos mensais, possui suas

redes sociais ativas e em

constante crescimento, e

esta sempre sendo divulgado

em matérias relevantes nos

jornais Extra e o Globo, bem

como programas de TV,

rádios e outros portais.





CONFIRA MEU VÍDEO
DE APRESENTAÇÃO

CLIQUE AQUI 

https://youtu.be/EuHqu4lN-lM


www.priscillacaminhaoficial.com
ao.consultoriaetreinamentos@gmail.com

(21) 97003-2438

Principais Redes Sociais

http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521970032438

