
6 dias de observação 

5 sessões de duas horas para
concepção e criação de
projetos

1 reunião de planificação da
assessoria

LABORATÓRIO
DE EDUCAÇÃO

INOVADORA

Neste espaço de investigação
teremos a oportunidade de
cultivar e exercitar o que
aprendemos no Curso Educar com
Consciência, realizado em 2023.

Caso não tenham participado no
curso anual, os interessados em
integrar este laboratório poderão
fazê-lo, optando por cada uma
das três experiências que
oferecemos.  
 
Apresentamos uma experiência
vivencial e predominantemente
prática no Centro de
Aprendizagem de OMSN, com três
componentes principais:

ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO

CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO DE
PROJETOS DE EDUCAÇÃO
INOVADORA

ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO
DE AMBIENTES

CURSO PRESENCIAL IMERSIVO
JANEIRO - MARÇO 2024



ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO

Os participantes terão
oportunidade para observar como
se trabalha com as crianças no dia
a dia (ferramentas, métodos e
materiais pedagógicos utilizados,
rotinas diárias e, sobretudo, que
ambiente se vive no nosso espaço).
Haverá também tempo para
perguntas e respostas através do
contacto directo com a nossa
equipa educativa, promovendo
uma aprendizagem pela prática,
com o acompanhamento
adequado. Momentos regulares de
diálogo e reflexão permitirão a
partilha e a integração das
vivências e aprendizagens. 

CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO DE
PROJETOS DE EDUCAÇÃO
INOVADORA

Para pais, educadores e
professores empreendedores
proporcionamos a oportunidade
de formação em grupo sobre a
concepção e criação de um
projeto inovador dentro de uma
instituição existente ou partindo
do zero. Como começar, recursos
necessários, quais os desafios mais
comuns, como evitar erros e
desgaste, dicas para a escolha da
equipa, perfis adequados para
cada papel na comunidade
educativa e organização interna. 

ASSESSORIA NA
PREPARAÇÃO DE AMBIENTES

Disponibilizamos ainda um serviço
de assessoria na preparação de
ambientes/espaços que inclui
sessões parentais.



Os que amam os seus filhos e as
outras crianças à sua volta, que
têm verdadeiro interesse, verão
que a escola correcta pode
muito bem abrir as suas portas
ao virar da esquina, ou em sua
própria casa. E o dinheiro
necessário aparecerá – é a coisa
menos importante. Para se
manter uma escola correcta, de
pequena dimensão, é, do ponto
de vista financeiro, um pouco
difícil; ela só pode florescer a
partir da entrega pessoal, e não
com base numa conta bancária.
O dinheiro corrompe, a menos
que haja amor e compreensão.
Mas se se tratar de uma escola
merecedora, a necessária ajuda
financeira será encontrada.
Quando há amor pela criança,
tudo é possível.

J. Krishnamurti, em A
EDUCAÇÃO E O SIGNIFICADO
DA VIDA



INVESTIMENTO

 
*Valor não inclui refeições, visitas a espaços, consultoria e

assessoria individual. 

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
Telefone: 965 477 360

info.omundosomosnos@gmail.com
www.omundosomosnos.org

 
 

ASSOCIADOS OMSN: 220€

NÃO ASSOCIADOS
OMSN: 230 euros

Nota:
Quota Inscrição de Sócio
individual na Associação
OMSN: € 15,00

Quota Inscrição de Sócio
família na Associação OMSN: €
25,00

CURSO COMPLETO
EDUCAR COM
CONSCIÊNCIA  +
LABORATÓRIO DE
EDUCAÇÃO INOVADORA

EARLY BIRD: 950€ 
até 01/01/2023 

NORMAL: 1050€ 
após 01/01/2023 

PRESTAÇÕES: 
3 prestações de 390€ - 1170€

mailto:info.omundosomosnos@gmail.com


FACILITADORA
I V O N E  A P O L I N Á R I O

 
Apesar da sua formação base ser em
Relações Internacionais Económicas
e Políticas e de ter estudado Gestão,
um interesse crescente na educação
de adultos e crianças guiou-a na
aprendizagem sobre várias áreas
como a Medicina Natural
(Macrobiótica no Instituto
Macribiótico de Portugal e Zen-
Shiatsu), Yoga, Parto Humanizado,
Educação Pré-Natal, etc. e a
colaborar na fundação de projetos
ligados à alimentação, saúde, estilo
de vida natural e parentalidade,
sempre de um ponto de vista
educativo. 

Participou em Portugal numa
formação intensiva sobre Regras e
Limites com Ivana Jauregui e na
Suécia, no “Seminar Leader
and Parental Coaching training” da
Family-Lab International,
associaçãofundada pelo inovador
pedagogo dinamarquês Jesper Juul.

De 2000 a 2022 (com alguns
intervalos) trabalhou na área da
Justiça, nos Tribunais, o que lhe
proporcionou um panorama muito
realista da sociedade portuguesa.

Apaixonada pelo ser humano e pela
natureza e ainda por música, escrita
e arte no geral, quando se empenhou
em investigar a obra do filósofo e
educador J. Krishnamurti, descobriu
que o mundo só muda quando nós
mudamos. Porque o mundo somos
nós. O autoconhecimento passou a
ser a sua maior paixão.

Vê na Terra o paraíso que todos
buscamos e no ser humano o
potencial para uma Vida mais
consciente, sã e natural.

Encontrar soluções para problemas
comuns e partilhar aquilo que
aprendemos foi o seu ponto de
partida para a concepção deste
curso e para os módulos que irá
ministrar.

Coordenadora geral da Comunidade
e Centro de Aprendizagem da
associação O MUNDO SOMOS NÓS,
que co-fundou.



FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
Telefone: 965 477 360

info.omundosomosnos@gmail.com
www.omundosomosnos.org
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