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Passeig de Gràcia 101, 2-2
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+34 93 102 97 80
+34 638 64 56 62

imi@montessorispace.com

International
Montessori Institute

IMI

é um centro especializado em
Educação Montessori com um claro
objetivo:
Oferecer uma formação Montessori clássica
e rigorosa, baseada nas fontes originais
da Dra. Maria Montessori e adaptada às
necessidades educativas atuais.
Os nossos cursos caracterizam-se por serem
firmemente ligados ao legado da Dra. Maria
Montessori. Para isso, reunimos num só
centro de formação o melhor das tradições
italiana e anglo-saxónica, oferecendo assim
aos/às estudantes uma única e ampla visão
da Educação Montessori
O nosso corpo docente é cuidadosamente

selecionado pela sua vasta experiência
internacional, tanto em escolas privadas
como públicas, com o objetivo de transmitir
toda a riqueza do Método Montessori em
diferentes âmbitos sociais.
Esta interessante combinação transforma o
IMI num ponto de encontro montessoriano
único no mundo, onde se gera um diálogo
inter-montessoriano que assegura a
fidelidade às ideias e à visão da Dra. Maria
Montessori.

Live the Method

Formação de
Guia Montessori 0-3
DETALHES DO FORMAÇÃO
•
•
•
•
•

Curso 100% online
950 horas de treinamento
Inicio do Curso 13/10/2020
Curso ministrado no idioma português
Professor/a Guia Montessori IMI para a etapa 0-3 anos emitido
pelo Internacional Montessori Institute.

A Educação Montessori é uma proposta
pedagógica com bases profundamente científicas
e amplo reconhecimento a nível internacional
pelo seu carácter inovador, que ajuda a criança no
seu desenvolvimento holístico da mente, corpo e
emoções.
Tratando-se de um método científico baseado na
observação sistemática da verdadeira natureza da
criança, adequa-se às necessidades específicas de
cada etapa de desenvolvimento do indivíduo.
A Dra. Maria Montessori observou a grande
importância dos três primeiros anos de vida e a
necessidade de oferecer à criança nesta etapa
uma verdadeira “ajuda à vida” como elemento
renovador da nossa sociedade.
O International Montessori Institute (IMI) partilha
os princípios e a prática da Educação Montessori
para a etapa o-3 anos, incluindo outras abordagens
complementares como as práticas de Emmi Pikler
na área do movimento e as de Elinor Goldschmied
na área do jogo.
É nosso objetivo contribuir com propostas
concretas para a melhoria da qualidade da

educação nos espaços para a primeira
infância, sejam estes Creches, Jardins de
Infância, amas, famílias ou outros.
O Internacional Montessori Institute
(IMI) propõe uma formação inovadora,
inteiramente online para tornar possível a
conciliação entre o desejo de formar-se e a
vida familiar e laboral. As novas tecnologias
permitem-nos agora usufruir deste formato
flexível, mantendo um elevado nível de
qualidade.

Objetivos de
a formação
Objetivos gerais
• Saber viver a prática educativa posicionando a criança no centro da aprendizagem e
respeitando as suas necessidades individuais de desenvolvimento físico, intelectual e
emocional.
• Viver a prática educativa a partir da harmonia e da satisfação no dia-a-dia.
• Oferecer todas as ferramentas teóricas e práticas para a implementação da Educação
Montessori em espaços para crianças dos 0 aos 3 anos e dos 3 aos 6 anos (escolas, famílias ou
outros centros educativos alternativos).
• Facilitar um espaço de reflexão sobre a prática educativa baseada em evidencias científicas.

Equipa Docente
Os/as nossos/as formadores foram cuidadosamente selecionados/
as pela sua vasta experiência internacional, tanto em escolas privadas
como públicas, com o objetivo de transmitir toda a riqueza do Método
Montessori em diferentes âmbitos sociais.

Objetivos de
a formação
Objetivos específicos
• Dominar a base teórica da educação Montessori e os seus objetivos.
• Obter uma visão geral do desenvolvimento infantil (vida intrauterina, nascimento e
primeiros três anos), perspetivando os aspetos físicos, psico emocionais e educativos.
• Compreender profundamente as características e o funcionamento de um Ambiente
Preparado adequado a que a aprendizagem das crianças seja uma experiência ativa, que segue
os seus tempos e ritmos pessoais.
• Dominar as estratégias de implementação do Método Montessori: saber como organizar
um espaço Montessori em casa, na escola ou em qualquer outro ambiente preparado
alternativo.
• Saber avaliar cada etapa de desenvolvimento, oferecendo atividades específicas que
acompanhem todos os aspetos da diversidade e originalidade individuais.
• Dominar a sequência lógica das atividades em cada área de desenvolvimento: Vida Prática,
Movimento, Sensorial, Linguagem, Expressões Artísticas e Música.
• Assumir a importância de garantir relações afetivas estáveis e significativas entre adulto e
criança, cuidando os momentos de atenção individualizada.
• Saber criar relações de suporte, cooperação, confiança e escuta entre as famílias e a
comunidade profissional.
• Compreender como a constante observação externa e
interna se encontra na base da Educação Montessori e
como utilizar esta competência para conhecer, seguir e
planificar de forma indireta.
• Conhecer as potencialidades de aprendizagem do
cérebro e as bases científicas e neurocientíficas que
validam a Educação Montessori.

Plano de estudios

Teórico

Prático

1. Contexto histórico: Contexto
histórico do trabalho da Dra. Maria
Montessori e evolução temporal e
geográfica do método.

7. Movimento: A bordar-se-ão em
profundidade todos os elementos
relacionados com o cuidado da criança dos a
aos 3 anos, a promoção da sua autonomia.

2. Psicopedagogia: Uma sólida base
teórica para colocar em prática uma
pedagogia centrada no desenvolvimento
saudável da criança.

8. Sensorial: Inúmeras atividades prácticas
nas áreas do desenvolvimento cognitivo,
motor, sensorial.

3. Método científico: O método
científico desenvolvido pela Dra. Maria
Montessori com todos os seus elementos
teóricos.
4. Ambiente Preparado: O Ambiente
Preparado como elemento educativo, a
sua adequação e gestão
5. O adulto: O adulto na sua relação
com a criança: o novo papel do adulto, a
importância da observação e o cuidado
das relações.
6. Validações científicas: Todas as
validações científicas da pedagogia
Montessori, da psicologia à neurociência.

9. Vida práctica: Abordar-se-ão em
profundidade todos os elementos
relacionados com preparação do ambiente e
de Vida Prática.
10. Expressão artística: Toda a formação
práctica realizada à distância e com
acompanhamento permanente de
formadores/as especializados.
11. Linguagem: Inúmeras atividades
prácticas nas áreas do desenvolvimento
linguístico e social.

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 seis anos de idade, como por exemplo:
• Educador/a de infância
• Educadores especializados em Necessidades Educativas Especiais
• Diretores/as de centros infantis formais (Creches e Nidos Montessori) e não formais
(ludotecas)
• Técnicos/as em Educação Infantil
• Amas (cuidadoras de crianças até aos 3 anos nas suas casas)
• Psicólogos, Pediatras, Terapeutas
• Famílias homeschoolers
• Mães e pais
• Avós, famílias e qualquer outro perfil profissional com interesse por esta etapa de
desenvolvimento

Deseja que o
contactemos?
contacte-nos
e nós o ajudaremos
sem compromisso

EU QUERO SER CHAMADO

Matrícula

Vagas Limitadas
Inscrição 80€

Uma vez realizada a inscrição um assessor do centro entrará em contacto com o/a aluno/a para
finalizar o processo de matrícula.

INSCRIÇÃO

MAIS INFORMAÇÃO

Uma vez realizada a inscrição o/a estudante dispõe de 14 dias para exercer o direito de desistência.

Opções de pagamento
OPÇÃO A

OPÇÃO B

18 mensualidades 196€

12 mensualidades 284€

Inscrição 80€
Matrícula 295€ (5/10/2020)

Inscrição 80€
Matrícula 295€ (5/10/2020)

1ª mensalidade em 5/11/2020
18ª mensalidade em 5/04/2022

1ª mensalidade em 5/11/2020
12ª mensalidade em 5/10/2021

3.550€*

3.550€*

OPÇÃO C

OPÇÃO D

6 mensualidades 548€

PAGAMENTO ÚNICO

Inscrição 80€
Matrícula 295€ (5/10/2020)

Inscrição 80€
Pagamento único de 3.292,50 €
(5/10/2020)

1ª mensalidade em 5/11/2020
6ª mensalidade em 5/04/2020

3.550€*

VALOR TOTAL:

3.372,50€

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

Titulação e datas

IMI

Os/as alunos/as que superem satisfatoriamente a formação obterão o certificado de

Professor/a Guia Montessori IMI para a etapa 0-3 anos
emitido pelo
Internacional Montessori Institute

Datas de la formação
• Inicio do Curso 13/10/2020
• Fim do Curso 10/10/2021

www.montessorispace.com

Deseja mais informações sobre nossos cursos e treinamentos?
Entre em contato e iremos informá-lo de forma personalizada e sem compromisso

CONTATO

Endereço
Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

Telf

Email

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

imi@montessorispace.com

