O Sistema de
Educação na Itália
Reggio Emilia e outras abordagens
Reggio Emilia,
Florença e Milão
Itália
SAÍDA BRA:
05/10/2019

CHEGADA ITA:
06/10/2019

SAÍDA ITA:
12/10/2019

CHEGADA BRA:
13/10/2019

2019

Público-alvo
Profissionais 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.
Além das visitas técnicas às escolas e
universidades, conheceremos alguns locais de

Contato: (19)4141-1515

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, troca de
experiências, visitas técnicas, cultura e
contatos importantes para todos que são da
área de educação.

eﬁgie.com.br
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O Sistema de
Educação na Itália
Reggio Emilia e outras abordagens
Exemplo de Cronograma de Atividades
Dia 1 - Sábado
Brasil

Saída do Brasil

Dia 2 - Domingo
Milão

Chegada ao aeroporto
Malpensa

Almoço

Visita guiada a pé
em Milão

Dia 3 - Segunda
Milão

Visita a uma Escola Montessori

Almoço

Domus Academy e NABA - visita guiada
ao campus e ao Museu do Design

Dia 4 - Terça
Milão / Reggio Emilia

Visita ao Centro Internazionale
Loris Magaluzzi

Almoço

Visita a uma escola de educação
infantil em Montecavolo

Dia 5 - Quarta
Reggio Emilia / Montecavolo

Palestra na “Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia”

Almoço

Caminhada dialogada em
Reggio Emilia

Dia 6 - Quinta
Regio Emilia / Florença

Visita a escola de ensino
fundamental Citta Pestalozzi

Almoço

Visita guiada a Florença

Dia 7 - Sexta
Florença

Visita a uma escola de ensino médio

Almoço

Dia 8 - Sábado
Florença

Tarde
livre

Jantar de boas
vindas

Jantar de despedida com
entrega dos certiﬁcados

Saída do Aeroporto Peretola
*Itinerário sugerido (provisório e sujeito a alterações)

Inclui:

Valor do Programa

u Programa cientíﬁco do seminário;
u Certiﬁcado de participação;
u Excursões acadêmicas e proﬁssionais com

Inscrição: R$350,00
Programa: 2.190,00 € (euros)
(Valor calculado para um grupo com no mínimo
15 participantes)

u
u
u
u

u
u
u
u
u

apresentações especiais;
Acomodação em hotel 3 estrelas em
apartamentos duplos;
Excursões culturais com guia bilíngue;
Entradas e reservas nos passeios culturais;
Almoço de boas-vindas em Milão, almoço no
Centro Internazionale Loris Malaguzzi e jantar
de despedida em Florença;
Ônibus exclusivo conforme a descrição do
programa;
Passe em transporte público em alguns
momentos;
Um coordenador acompanhando o grupo o
tempo todo;
Sessões de orientação e mapas da cidade;
Traslados aeroporto-hotel-aeroporto, incluído
para passageiros do voo agenciado pela Efígie.
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(POR PESSOA)

Formas de Pagamento
Parcelamento no boleto sem juros (com último
vencimento até 60 dias antes do programa).
Parcelamento em até 12x no Cartão de Crédito:

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).
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