COMPREENDE MONTESSORI
SESSÕES DE APRENDIZAGEM

3 SESSÕES
VALOR DE TROCA

FACILITADORAS:

Sessão: EUR 18,50

Catarina Jerónimo

3 Sessões: EUR 50,00

Maria Sousa

SESSÃO

I
MAIS

DO

QUE

UMA

MODA

Nesta sessão iremos falar da origem da
Pedagogia Montessori. Onde tudo
começou? Quem foi Maria Montessori?
Qual foi a sua história? Porque vivemos
atualmente uma crise em termos de
cultura de educação? Porque não serve
mais os valores que ganham primazia e
urgência na nossa Humanidade? Quais os
benefícios da abordagem Montessori e
porque se diz que é uma Educação para
a Paz? Porque precisamos de mudar a
nossa visão das Crianças? Afinal como
pode Montessori ser um Estilo de Vida?
Será Montessori uma moda? Será mais do
que os materiais e o quarto? Porque se
fala em Educar para a Paz?
Vem connosco nesta manhã maravilhosa
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e vamos todos juntos responder a estas e
a todas as questões que tenhas sobre o
tema.

SESSÃO

II
OS PROCESSOS DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO
Nesta sessão iremos falar sobre o
processo de desenvolvimento humano
rumo à idade adulta.
Maria Montessori teve uma vida de
investigação cientifica e todas as suas
descobertas foram fundamentadas por
meio de observação científica. Estudou
não só a infância, mas também o
desenvolvimento humano até aos 24
anos, tendo identificado 4 grandes
planos de desenvolvimento que a
Criança atravessa nessa jornada, cada um
com o desenvolvimento de um tipo
específico de independência.
Vamos perceber a importância de
compreender estes planos de
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desenvolvimento e as suas diferenças
para que possamos harmonizar a nossa
resposta educativa rumo à Paz.
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SESSÃO

III
OS 3 PILARES DE
MONTESSORI
Nesta sessão iremos abordar os três
pilares da abordagem Montessori, e cuja
compreensão é essencial na aplicação de
Montessori no nosso contexto com as
Crianças.
Como posso começar a aplicar já hoje?
Que fundamentos tem esta pedagogia?
Qual o segredo dos materiais que vemos?
Como posso preparar um ambiente em
casa ou na escola? Terei que comprar
alguma coisa para começar a aplicar? O
que tenho eu de fazer enquanto Adulto?

Vamos explorar estes três pilares
juntos e começar a fazer acontecer!
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