CURSO DE INTRODUÇÃO AO MÉTODO MONTESSORI
RESUMO:
O CURSO DE INTRODUÇÃO AO MÉTODO MONTESSORI tem por objetivo levar os fundamentos da
prática montessoriana para professores e famílias de crianças pequenas, ajudando-os a
compreender melhor seus filhos e alunos e, assim, serem verdadeiros colaboradores para
desenvolvimento infantil. Trabalhamos com a interface entre o que foi escrito por Maria
Montessori e aquilo que a ciência contemporânea comprovou por meio da psicologia cognitiva
e da neurociência, e trazemos experiências de escolas e famílias que mudaram sua forma de
existir com a criança a partir de Montessori.
CONTEÚDO:



















A Vida da Criança Hoje
História do Método Montessori
Planos do Desenvolvimento
Transformações da Personalidade
A Importância da Independência
Períodos Sensíveis
A Importância da Ordem
Desespero, Revolta e Paz na
Infância
Autoeducação – O verdadeiro
potencial cognitivo da criança
O Material Montessoriano
Importância da Escolha e da
Repetição
Educação Cósmica – Como
despertar e manter o interesse
Os Encantos do Mundo Real
A Importância da Natureza
Perguntas e Histórias
Educação Como Ciência – O que é
a Pedagogia Científica
Observação de Crianças
A estruturação de uma educação
que enxergue cada aluno















Ambiente Preparado – Devolver à
Criança o que a Natureza Deu
Princípios da preparação do
ambiente
Exemplos práticos de ambientes
preparados
Adulto Preparado – A
Transformação Interior do
Professor
Orgulho, Ira e Tirania
Humildade, Amor, Reverência e
Caridade
Quando limites são necessários e
como fazer
Criança Equilibrada –
Características de uma Criança em
Paz
A importância da ação para o
equilíbrio interior
O movimento das mãos e a
concentração
Como a concentração transforma
a criança

FORMATOS:
O CURSO DE INTRODUÇÃO AO MÉTODO MONTESSORI tem dois formatos. Um com 10 HORAS (em dois
dias) e outro com 20 HORAS (em cinco dias). Em ambos, o plano de conteúdos é semelhante.
Altera-se a profundidade da abordagem. Além disso, no curso de 20 HORAS fazemos exercícios
práticos para reflexão e ação do professor, além da preparação de materiais e de exercícios
conjuntos de movimento e silêncio. Uma apostila em PDF será disponibilizada para todos os
participantes do curso.

