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Live the Method
Na IMI, somos conhecidos por ser um centro
de treinamento que se baseia na qualidade
e no rigor das nossas formações. Basta
considerar a boa reputação e o alto prestígio
internacional de todos os títulos concedidos
por nossa instituição, para entender o valor
do título obtido.
No centro oferecemos aos nossos alunos uma
ampla gama de serviços, que visam fornecer
as ferramentas e o conteúdo necessários para
alcançar o sucesso desejado.

E-learning
Todo o conteúdo do
curso está disponível
24 horas por dia no
campus on-line.

Estamos cientes do esforço e do tempo que
você dedicará a este ano acadêmico e da
importância estratégica de obter esse diploma
para o seu desenvolvimento profissional, o
que certamente esperamos que você possa
obter no final do programa.
Queremos que nossos alunos atinjam os
mais altos níveis de satisfação e tenham
uma experiência enriquecedora em todos os
aspectos.

Suporte e acompanhament
no campus on-line, você terá
acesso a fóruns onde poderá
fazer perguntas, bate-papos
particulares para entrar em
contato com os treinadores e
uma equipe de aconselhamento e
orientação.

Webinars
Os módulos serão abertos
à medida que o curso for
passando, em cada um vários
webinars ou videoconferências
ao vivo serão realizadas com
os treinadores.

Formação Assistente
Montessori 0-6 anos
DETALHE SUA FORMAÇÃO

•
•
•
•
•

Curso 100% online
360 horas de formação
Idioma: Português
Data de Inicio do curso: 21 de Setembro 2020
Dupla titulação: Assistente Montessori IMI de 0 a 3 anos “Comunidade Infantil”
e Assistente Montessori de 3 a 6 anos “Casa das Crianças”, emitida pelo Instituto
Internacional Montessori.

Assistente Montessori de 0 a 3 anos e
Assistente Montessori de 3 a 6 anos
“Comunidade Infantil e Casa das Crianças”.
Treinamento em Pedagogia Montessori para
as etapas da pré-escola e infantil, ministrado
pelo Instituto Internacional Montessori (IMI).
Este treinamento inclui a base teórica
montessoriana completa, sem esquecer
a importância dos elementos emocionais
e relacionais essenciais para alcançar a
excelência na prática educacional diária, você
também aprenderá os princípios e a prática
pedagógica da educação montessori para as
etapas de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos.
Estabelece uma visão geral das áreas
de trabalho, nas quais a base da teoria
montessoriana está perfeitamente integrada
à prática e ao trabalho pessoal; garantir,
dessa maneira, a aquisição e o entendimento
de todas as ferramentas necessárias para a
aplicação do método educacional Montessori.
Aproveitando a flexibilidade das novas
tecnologias, projetamos um treinamento

rigoroso e de alta qualidade que permite pela
primeira vez um formato totalmente on-line
para conciliar o desejo de treinar com a vida
familiar e profissional. Novas tecnologias
agora nos permitem desfrutar desse formato
flexível, mantendo um alto nível de qualidade.
O objetivo é contribuir com propostas
concretas para melhorar a qualidade da
educação oferecida nos espaços para a
primeira infância, sejam Jardins de Infância,
Mães do Dia, famílias ou qualquer outro.

Equipe Docente

No Instituto Internacional Montessori (IMI), temos um objetivo claro: oferecer um
treinamento Montessori clássico e rigoroso com base nas fontes originais da Dra. Maria
Montessori e na adaptação às necessidades educacionais atuais.

Nossa equipe é composta por mais de cinquenta profissionais
que foram cuidadosamente selecionados por seu excelente
treinamento e ampla experiência internacional, com o objetivo
de transmitir aos nossos alunos toda a riqueza do Método
Montessori em diferentes campos sociais. Formadores
e técnicos distribuídos em três continentes, educadores
especializados, com uma aptidão extraordinária para o
ensino. Assim como nossa equipe de consultoria e orientação,
que trabalha para tornar o IMI um centro de referência em
treinamento de pedagogia Montessori em todo o mundo.

Objetivos do
Formação

Objetivos gerais
• Oferecer as ferramentas para a implementação da Educação Montessori em espaços para
crianças de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos.
• Posicione as crianças no centro de aprendizagem e respeite suas necessidades de
desenvolvimento físico, intelectual e emocional.
• Viver a prática educacional a partir de harmonia e satisfação diariamente.
• Proporcionar um espaço para reflexão sobre a prática educacional com base em
evidências científicas.

Objetivos específicos
• Conheça os fundamentos teóricos da educação montessori e alguns aspectos práticos.
Conhecer o funcionamento de ambientes preparados.
• Conheça algumas estratégias para implementar o método Montessori.
• Assuma a importância de garantir relações emocionais estáveis e significativas entre o
adulto e a criança, cuidando dos momentos de atenção individualizada.
• Saber criar relações de apoio, cooperação, confiança e escuta entre a família e a
comunidade profissional.
• Entenda como a constante observação externa e interna está na base da Educação
Montessori.

Plano de estudos

Fundamentos da pedagogia montessori
Os alunos terão as leituras necessárias para o treinamento em nosso
campus virtual.Este treinamento oferece uma sólida base teórica para
poder apoiar a prática de uma pedagogia focada no desenvolvimento das
crianças.

• Contexto histórico: Trabalho da Dra. María Montessori e
evolução temporal e geográfica do método.
• Filosofia I: Estágios de desenvolvimento, mente absorvente,
períodos sensíveis, a importância do refinamento sensorial.
Desenvolvimento do movimento e desenvolvimento da
linguagem oral.
• Filosofia 2: A conquista da independência, liberdade através da
disciplina, desvios psíquicos e normalização.
• O papel do assistente: Responsabilidades do assistente,
cooperação entre o guia e o assistente.
• Ambiente preparado: Características físicas e psicológicas do
ambiente preparado (3 a 6 anos).
• Áreas de trabalho: Introdução geral a: Vida prática, Material
sensorial, Linguagem, Matemática e Áreas culturais.
• Elaboração de materiais.

Destinatários

Atualmente existe em todo o mundo uma grande procura de profissionais com sólida
formação Montessori para colaborarem em novos projetos, dado serem cada vez mais as
famílias que pretendem para as suas crianças uma educação “diferente” e mais respeitosa.
Este programa está desenhado para todas as pessoas com interesse pela primeira infância,
desde o nascimento até aos três anos de idade, como por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educadores familiares em casa (educação domiciliar)
Educadores para bibliotecas de brinquedos.
Técnicos de Educação Infantil.
Educadores especializados em necessidades educacionais especiais.
Avós, famílias e qualquer outro perfil profissional com interesse nesse estágio de
desenvolvimento.
Técnicos de Educação Infantil
Psicólogos, Fonoaudiólogos, Pediatras, Terapeutas, Neurologistas
Professores de crianças
Avós, famílias e qualquer outro perfil profissional com interesse nesse estágio de
desenvolvimento.
Professores de crianças
Educadores Infantis
Psicólogos, Fonoaudiólogos, Pediatras, Terapeutas, Neurologistas
“Mães do dia” (cuidadores em casa até 3 anos)
Mães e pais
Babá
Outros ambientes educacionais.

¿Deseja que o/a
contactemos?
Se desejar que o/a
assessoremos pessoalmente,
clique no botão

DESEJO QUE ME LIGUE

Destinatários

Todos os nossos alunos podem se beneficiar
das ofertas de emprego que estamos
publicando no Portal de Emprego do nosso
Campus Virtual e das escolas Montessori de
todos os países do mundo.
Durante o ano de 2019, tivemos o privilégio
de ter mais de 2300 novos alunos de todo o
mundo, que participaram de algumas aulas
em diferentes formações: seminários, mestres
e diferentes cursos on-line. Estudantes de
diferentes origens são dos Estados Unidos,
México, Argentina, Equador, Venezuela, Chile,
Alemanha, França, Inglaterra e todo o território
nacional.
Da mesma forma, a maioria dos estudantes
começa antes de concluir seu período de
treinamento em diferentes centros Montessori

nacionais e internacionais, como Valência,
Girona, Madri, Málaga, Hong Kong, Dubai,
México, Estados Unidos, Argentina, França e
Alemanha.
O International Montessori Institute é o
único centro oficial a oferecer um diploma
de Assistente e Guia Montessori para as
etapas de 0-3, 3-6 e 6-12 anos, 100% online
reconhecido internacionalmente.
A qualidade do nosso treinamento e a
flexibilidade das novas tecnologias nos
tornaram um centro de referência para quem
se forma na pedagogia montessori. Graças a
um magnífico corpo docente e a uma equipe
disposta a oferecer os melhores símbolos, o
IMI agora é uma aposta segura.

Somos o primeiro
centro oficial de
educação Montessori
que oferece
treinamento 100%
on-line com sede na
Espanha.

Dupla titulação

IMI

Os alunos que forem aprovados no treinamento obterão o título de

Assistente Montessori IMI de 0 a 3 anos
“Comunidade Infantil” e
Assistente Montessori de 3 a 6 anos
“Casa das Crianças”
Emitido pelo International Montessori Institute. Titulo com reconhecimento e validade
internacional.

Datas de formação
• Data de Inicio do curso: 21 de Setembro 2020
• Data de Fim do curso: 13 de dezembro 2020
• O workshop de funcionamento do Campus Virtual, onde será demonstrada a utilização da
plataforma online realizar-se-á no dia 7 de Setembro 2020

Processo de matrícula

Vagas Limitadas
Inscrição 75€

Uma vez realizada a inscrição, um assessor do centro entrará em contacto com o/a aluno/a
enviando-lhe o formulário de matrícula, que deverá preencher e onde deverá indicar a opção de
pagamento pretendida.
MAIS INFORMAÇÃO

Opções de pagamento
OPÇÃO A

OPÇÃO B

6 prestações de 166.70€

4 prestações de 240.50€

Inscrição 75€
Matrícula 99€

Inscrição 75€
Matrícula 99€

1ª prestação até 5/10/2020
6ª prestação até 5/03/2021

1ª prestação até 5/10/2020
4ª prestação até 5/01/2021

1.045€*

1.045€*

OPÇÃO C

OPÇÃO D

3 prestações de 314.40€

Pagamento único 917.75€

Inscrição 75€
Matrícula 99€

Inscrição 75€
Pagamento único 917.75€

1ª prestação até 5/10/2020
3ª prestação até 5/12/2020

Valor total:

1.045€*

992.75€

*Esta modalidade implica a cobrança de 1,1% TIN para gastos administrativos, gestão de domiciliação e devolução de recibos.

O/a aluno dispõe de 14 dias de calendário a partir da data da pré-inscrição para exercer o direito de
desistência

www.montessorispace.com

Deseja mais informações sobre nossos cursos e treinamentos?

Entre em contato conosco e iremos informá-lo de forma personalizada e sem compromisso.

CONTATO

Endereço

Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

Telefone

+34 93 102 97 80
+34 638 64 56 62

Email

imi@montessorispace.com

