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Público Alvo

Alunos de graduação e pós-graduação na área da Educação, Professores, Educadores, Coordenadores, 
Diretores e Gestores de Educação, demais profissionais de áreas afins à Educação e interessados em geral.

O Programa

Este programa percorrerá as cidades, bem como suas proximidades, de 
Milão, Reggio Emilia e Florença onde teremos a oportunidade de visitar 
universidades e escolas com diferentes abordagens pedagógicas nos 
segmentos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de 
nível superior, desenvolvidas na Itália atualmente. Tal itinerário dará aos 
participantes uma visão panorâmica do Sistema Educacional Italiano, sem 
nos focarmos apenas em uma abordagem pedagógica e sim considerar a 
educação dentro de um contexto nacional.

As cidades
Em , teremos a oportunidade de conhecer um método pedagógico Milão
que quebrou barreiras apresentando no início do século passado uma 
proposta educativa que deu ao aluno maior autonomia na construção de seu conhecimento. Tal método, 
desenvolvido por Maria Montessori, desenvolveu uma série de materiais pedagógicos e rotinas escolares 
que exportaram a Itália como referência em educação. Ainda em Milão, visitaremos o campus universitário 
da Domus Academy e NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), faculdades com cursos na área de Design, 
Moda, Decoração de Interiores, Designer Gráfico, Artes Visuais entre outros tantos que mostram porque 
Milão é considerada como referência contemporânea mundial nessas áreas. Aproveitaremos para visitar o 
Museu de Design localizado no campus.



As cidades (continuação)

Em  seremos recebidos por especialistas da Fundação Reggio Children que nos contarão sobre Reggio Emília
a rotina e a prática pedagógica utilizada nas escolas municipais, a renomada “Abordagem Educacional de 
Reggio Emília” tem sido utilizada e estudada no mundo todo no segmento da educação infantil. Além da 
palestra com uma pedagogista da Fundação, exploraremos exposição com base nos trabalhos dos alunos no 
“Centro Internazionale Loris Malaguzzi”. Na parte da tarde, visitaremos uma escola statale de educação 
infantil na comune de Montecavolo, na província de Reggio Emília, onde é aplicada tal abordagem 
educacional postulada por Loris Malaguzzi. Teremos ainda em Reggio, um encontro com professores da 
Faculdade de Modena e Reggio Emília onde aprenderemos sobre o sistema escolar a formação de 
professores na Itália.  Esse será o cenário para a apresentação de trabalhos dos participantes.

Em , conheceremos uma escola modelo de ensino Florença
fundamental que, dentre outras propostas educacionais 
inovadoras, tem um forte trabalho na Educação Emocional. 
Conheceremos também em Florença uma escola de ensino 
médio, o “liceu” como é chamado na Itália que oferece aos alunos 
acesso ao mercado de trabalho.

Além das visitas técnicas às escolas e universidades, conheceremos alguns locais de patrimônio histórico 
reconhecidos mundialmente nas cidades que percorreremos para que tenhamos condições de compreender 
melhor as abordagens e práticas educativas, uma vez que nada se dá fora de seu contexto histórico-cultural.

Outra vantagem desse programa é a imersão in loco na culinária italiana que tem fãs no mundo todo.

Um programa rico em informações, trocas de experiências, visitas técnicas, cultura e contatos importantes 
para todos que são da área de educação.
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Programa

1º dia - Sábado (Brasil)
u Saída do Brasil

2º dia - Domingo (Milão)
2 noites em um hotel 3 estrelas em Milão (quartos duplos, banheiro privativo, café da manhã incluso).
u Chegada ao aeroporto Malpensa, em Milão na parte da manhã;
u Transporte em ônibus privativo do aeroporto para o hotel;
u Reunião com Equipe Efígie e CEPA para orientações gerais;
u Almoço (incluso) de boas-vindas em um restaurante em Milão para lançar o programa.
u Passagem de transporte público (incluso) durante a duração de toda a estadia em Milão;
u Visita guiada a pé em Milão, para obter uma visão geral da cidade: ver a Catedral “Il Duomo”, a 

''Galleria Vittorio Emanuelle II'' e a Casa de Ópera ''Teatro Alla Scala'', bem como o Castello 
Sforzesca de fora;

u Jantar livre.

3º dia - Segunda (Milão)
u Café da manhã no hotel;
u Transporte público durante o dia;
u Visita a uma Escola Montessori, no período da manhã;
u Almoço livre;
u Domus Academy e NABA, visita guiada ao campus e ao Museu do Design;
u Noite livre para explorar Milão ainda mais.

4ªdia - Terça (Milão - Reggio Emilia)
2 noites em um hotel 4 estrelas em Reggio Emília (quartos duplos, banheiro privativo, café da manhã 
incluso)
u Café da manhã e check-out no hotel em Milão;
u Transporte em ônibus privado para Reggio Emilia e durante todo o dia;
u Palestra sobre o sistema escolar e formação de professores na Itália, na “Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia”, em Reggio Emília, na sequência apresentação e trabalhos dos participantes;
u Almoço livre;
u Na parte da tarde, caminhada dialogada em Reggio Emilia sobre a cultura da infância presente na cidade;
u Noite livre para explorar Reggio Emilia.

5º dia - Quarta (Reggio Emilia - Montecavolo)
u Café da manhã no hotel;
u Transporte em ônibus privado durante todo o dia;
u Visita ao “Centro Internazionale Loris Magaluzzi” para aprender sobre a Abordagem Reggio Emília, na 

parte da manhã; 
u Almoço no “Centro Internazionale Loris Magaluzzi” (incluso);
u Na parte da tarde, visita a uma escola de educação infantil em Montecavolo que aplica a abordagem das 

escolas de Reggio Emília;
u Rodízio de pizzas (incluso no programa), à noite no hotel.
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Programa

Vagas
Visando garantir o padrão de qualidade deste Seminário Internacional, são disponibilizadas no mínimo 20 e 
no máximo 40 vagas por evento. Caso não atinja o número mínimo, o programa poderá fazer modificações 
com o objetivo de viabilizar a realização deste Seminário.

6º dia - Quinta (Reggio Emilia - Florença)
2 noites em um hotel 4 estrelas em Florença (quartos duplos, banheiro privativo, café da manhã 
incluso).
u Café da manhã e check-out no hotel em Reggio Emilia;
u Transporte em ônibus privado para Florença e na parte da manhã;
u Visita a escola de ensino fundamental Città Pestalozzi, em Florença;
u Almoço livre;
u Na parte da tarde, visita guiada a Florença;
u Noite livre para descobrir Florença.

7º dia - Sexta (Florença)
u Café da manhã no hotel;
u Visita a uma escola de ensino médio, em Florença, pela manhã;
u Almoço livre;
u Tarde livre para os participantes que queiram adentrar aos famosos museus de Florença, bem como explorá-

la de outras formas.
u Jantar de despedida em um restaurante em Florença e sessão 

de fechamento do programa com entrega dos certificados no 
final (incluso).

8º dia - Sábado (Florença)
u Café da manhã e check-out no hotel;
u Transporte em ônibus privativo para o aeroporto em Florença;
u Saída do Aeroporto Peretola, de Florença, para o Brasil 

(passagem aérea e demais taxas de embarque não inclusas).

9º dia - Domingo (Brasil)
u Chegada ao Brasil.

Importante

Como dependemos de confirmações dos locais a serem visitados, faz-se necessária a rápida conclusão das 
inscrições para que possamos garantir a reserva de datas e locais, evitando assim alterações na programação.
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Inclui:

Valor do Programa

Não inclui:
u Passagens aéreas;
u Taxas de embarque aéreo;
u Transferes não indicados como “incluído” na programação;
u Almoços e jantares livres;
u Gastos extras com frigobar nos hotéis e outros gastos;
u Seguro viagem/saúde (obrigatório).

u Programa científico do seminário;
u Certificado de participação;
u Excursões acadêmicas e profissionais com apresentações especiais;
u Excursões culturais com guia bilíngue;
u Entradas e reservas nos passeios culturais;
u Acomodação em hotel 3 estrelas em apartamentos duplos;
u Café da manhã diário;
u Almoço de boas-vindas em Milão, almoço no Centro Internazionale Loris Malaguzzi e jantar de 

despedida em Florença;
u Ônibus exclusivo para visitas técnicas;
u Passe em transporte público em alguns momentos;
u Um coordenador acompanhando todo o tempo o grupo durante a programação na Itália;
u Sessões de orientação e mapas da cidade;
u Traslados aeroporto-hotel-aeroporto, incluído para passageiros do voo agenciado pela Efígie.

*PREÇO POR PESSOA

 2.350 (Euros)€

Inscrição: R$ 350,00

FORMAS DE PAGAMENTO

Financiamento em até 18x no Cheque 

Parcelamento no boleto sem juros
(com último vencimento até 60 dias antes do programa)

(crédito sujeito à aprovação)

Parcelamento em até 12x
no Cartão de Crédito

Taxa de inscrição somente reembolsável em caso de cancelamento do programa por parte da organizadora. Valor final da parcela 
sujeito à alterações, de acordo com o câmbio do dia do fechamento do contrato. Preço não inclui passagem aérea. Entre em 
contato conosco para valores de passagens aéreas (a depender do local de saída do voo, conseguimos valores especiais). Taxas de 
embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Consulte-nos 
para outras formas de pagamento no cartão de crédito. Para acompanhantes, consulte-nos para programação e valores.
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Serviços adicionais oferecidos pela Efígie Educacional*

 Além dos Seminários e Programas Internacionais, a Efígie Educacional, pensando em 
sua comodidade, tranquilidade e segurança, possui serviços e parcerias com empresas 
ligadas à área de turismo para oferecer serviços essenciais para quem vai viajar, tais como:
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Rua Carlos Francheu, 41 - Novo Cambuí
Campinas - SP | CEP 13.023-610

/efigieeducacional

Endereço:

www.efigie.com.br

Contatos:
Programas:
Turismo:

contato@efigie.com.br
turismo@efigie.com.br

55 19 4141.1515
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