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      ANO DE 2019  
DEPOIMENTOS DE MÃES DO PROJETO MONTESSORI T21 

Sou Monica, mãe do Yuri com 13 anos. Conheci o Método  Montessori  para T21 
ano passado pesquisando na internet a procura de uma luz pra ajudar meu filho 
com SD que estava com 12  anos e não sabia praticamente nada, apesar de 
frequentar  escola desde os 2 anos e ter feito várias terapias.  
Estava frustrada e preocupada, sem rumo, mas tudo mudou em um passe de 
mágica desde que comecei a trabalhar Montessori com ele, em menos de 1 ano 
o Yuri teve um desenvolvimento surpreendente ,aprendeu o alfabeto em poucos 
meses ,reconhece e escreve as letras. 
Hoje ja está se alfabetizado.  
Melhorou muito em todas as áreas e ficou com mais autonomia e está também 
mais sociável. 
Com o método Montessori, meu filho aprendeu em 1 ano o que ele não aprendeu 
a vida toda em escolas e terapias.  
Hoje só tem avanços, me surpreende a cada dia! 
Monica Candea Mãe do Yuri Candea 
Fortaleza - CE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Olá. Meu nome é Ana Paula e sou mãe do Arthur que hoje tem 3 anos e 10 meses e tem a Síndrome de Down. 
Vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do meu filho. 
Conheci e procurei a Simone em Fevereiro de 2018, quando resolvi experimentar a trabalhar com meu filho que então tinha 2 anos, o 
Método Montessori para crianças com SD. Recebendo as orientações da Simone demos início as atividades para aplicar conforme 
orientação e logo comecei a notar evolução em meu filho. Quando começamos ele mal tinha equilíbrio e por isso não andava ainda, 
mas logo isso foi mudando, as atividades sempre feitas de forma simples, divertida e sem cobrança foi proporcionando a Arthur mais 
segurança e confiança em si mesmo e rapidamente foi adquirindo o equilíbrio e com 2 anos e 4 meses Arthur começou a andar.  

Conforme íamos fazendo as atividades sob orientação, notei que a coordenação dele ao se 
alimentar sozinho melhorou muito, deixou o copo fechado e começou a utilizar copos abertos. 
Conseguimos desfraldar com 2 anos e 7 meses durante o dia. Foram grandes conquistas e tenho 
plena convicção que o Método Montessori tem grande parte nessas conquistas. 
Infelizmente acabei dando uma estacionada nas atividades devido a problemas que tenho 
(depressão) e vi que Arthur tb parou de evoluir, com 3 anos ele mal falava, expressava apenas 
algumas palavras mais usadas no cotidiano dele porém mal se entendia, então preocupada com a 
linguagem oral dele e com seu desenvolvimento decidi tomar minha vida de volta e focar em meus 
filhos pois fora Arthur que é o caçula tenho mais 3 meninas. 
Voltamos as atividades Montessorianas, fiz o Workshop de Linguagem Oral, onde entendi a 
complexidade e deixei de fazer cobranças e pressão em cima do meu filho e hoje Arthur em seus 
3 anos e 10 meses esta na fase de explosão de palavras, ja notei muita evolução e já está falando 
ate duas palavras juntas😍 tipo: "Toma papai." "Olha mamãe!", " Não Gêeee...", " Olha caminhão!" 
entre muitas outras. Outra grande conquista que estamos conseguindo depois que voltamos as 
atividades Montessorianas orientadas pela Simone é o desfralde Noturno e essa madrugada 
30/10/2019 meu grande Arthur acordou as 2 e meia e pediu para ir ao banheiro😍. 
Só tenho a agradecer a Deus por ter colocado a Simone com esse Método Montessori para 
crianças com SD em nossas vidas e assim proporcionar a oportunidade de aprendermos como 

ensinar e fazer com que meu filho seja cada dia mais independente, cada dia mais capaz de realizar seus próprios sonhos, que ele 
possa acreditar e ter certeza que ele é capaz de fazer o que ele quiser da vida dele. 
Simone meu muito obrigada por tudo, por tudo mesmo... Que Deus a abençoe a toda sua família🙏🙏🙏 
Ana Paula Mãe do Arthur 3 anos e 10 meses  - Mallet – Paraná 
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Preparação do adulto – Desenvolvimento Humano 
 

O trabalho de desenvolvimento humano é essencial para qualquer vivente que busca conhecer as razões que nos cercam. 
Quando recebemos um filho, sentimos uma força que sempre habitou em nós, porém até então desconhecida, no entanto por vezes 
sentimos a missão fraquejar e alguns questionamentos se fazem presente: "Será que é este o caminho?"  "Por que isso me aconteceu?"  
"O que será da minha vida agora?", entre tanto outros. 
Assim, a preparação do adulto é importante para que pais e mães compreendam o mundo e seus sentimentos, resgatando a energia 
necessária para dar conta da verdadeira missão: Criar filhos para serem cidadãos de bem, seres humanos cada vez melhores e mais 
capazes, trazendo paz pra este mundo tão carente. 
Cada módulo dos cursos Montessori Day Care apresenta muitos benefícios que agregam conhecimento para pais e filhos. 
Um método único, bem estruturado e completo, com resultados práticos para a vida de todos que participam. 
É uma honra fazer parte deste time! 
 
Daniel Telles 
Palestrante de Desenvolvimento Humano 

 

 
 

 
Alguns materiais utilizados no Método Montessori 

 
 

  

 

                    Vida Prática  
 

. 

                    Matemática                    Linguagem  

 
 
Conteúdo  
 
Sensorial 
Vida Prática – Autonomia – Graça a Cortesia  
Linguagem Oral e Linguagem Gráfica ( Leitura e Escrita )      
Artes 
Música  
Matemática básica  
Movimento – Desenvolvimento Motor 
Geografia, História, Ciëncias  
 

  
 



3 

2019 MONTESSORI T21 SIMONE GALVÃO 

MONTESSORI DAY CARE AGORA É MONTESSORI T21  

 

 

PALESTRAS E CURSOS – SIMONE GALVÃO  

 

Desde 2015, o projeto Montessori 
Day Care ( Montessori para T21 ) oferece 
palestras e cursos presenciais por todo o 
Brasil. O Curso de Introdução ao 
Método Montessori para crianças com 
Síndrome de Down, por exemplo, já 
chegou a muitas famílias, escolas e 
clínicas no nosso país. Outros cursos, de 
aprofundamento ou focados em 
aspectos específicos de Montessori, 
como disciplina, preparação de 
ambientes, desenvolvimento interior do 
adulto e filosofia montessoriana também 
são oferecidos. Alguns cursos e algumas 
palestras são preparados especialmente 
para o grupo que organiza o evento. 

 

Os cursos no Método Montessori 
são extremamente populares em todo 
o mundo, e são oferecidos aos pais de 
crianças que estudam em escolas 
Montessorianas e educadores. Porém 
Montessori para crianças com 
Síndrome de Down é genuinamente 
brasileiro e foi idealizado por uma mãe 
apaixonada pelo seu filho que, 
sabendo do seu potencial, foi procurar 
a melhor forma de estimular, dar 
autonomia e alfabetizar sua criança. 
Hoje o projeto acumula atendimentos 
em todo Brasil, tendo como foco 
principal treinar famílias e educadores 
a atender essa população 
especificamente no método 
Montessori. 

 

 

Curso livre não profissionalizante, 
conforme Decreto Presidencial N° 
5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 
3° e PORTARIA Nº 008, de 25/06/2002 
publicado no DIÁRIO OFICIAL – SC – 
Nº 16.935 – 27.06.2002. 

 
 
         
 

       
 

A TECNOLOGIA A FAVOR DA INCLUSÃO – O FUTURO – NOVIDADE DA SEMANA – NOVEMBRO DE 2019 - CANADÁ 
A VOZ DO GOOGLE  

O futuro é a primeira voz, mas não para todos. Por causa de seus 
padrões de fala exclusivos, a tecnologia da voz nem sempre entende asu 
pessoas com síndrome de Down. O Projeto Entendido está assegurando 
que o futuro da tecnologia da voz inclua pessoas com síndrome de Down.  
A Sociedade Canadense de Síndrome de Down está trabalhando com o 
Google para coletar amostras de voz da comunidade adulta de Síndrome 
de Down e criar um banco de dados que pode ajudar a treinar a tecnologia 
do Google para entender melhor as pessoas com Síndrome de Down. 
Quanto mais amostras de voz tivermos, maior será a probabilidade do 
Google melhorar o reconhecimento de fala para todos. 

As interfaces de voz já foram vendidas em milhões de produtos, 
variando de smartphones a veículos e dispositivos domésticos. Esses 
sistemas oferecem infinitas possibilidades de vida aprimorada. Mas, 
como está atualmente, a tecnologia não é otimizada para uso por 
pessoas que mais se beneficiariam com isso: pessoas com deficiência.               
O reconhecimento automático de fala (ASR) pode melhorar bastante a 
capacidade das pessoas com problemas de fala de interagir com os 
dispositivos inteligentes do dia a dia e facilitar uma vida mais 
independente. No entanto, esses sistemas foram treinados 
predominantemente em 'fala típica'. Mas nem todo discurso humano é 
o mesmo. 

 

 

https://larmontessori.com/wp-content/uploads/2018/01/curso-de-introduc3a7c3a3o-ao-mc3a9todo-montessori.pdf
https://larmontessori.com/wp-content/uploads/2018/01/curso-de-introduc3a7c3a3o-ao-mc3a9todo-montessori.pdf
https://larmontessori.com/wp-content/uploads/2018/01/curso-de-introduc3a7c3a3o-ao-mc3a9todo-montessori.pdf
https://larmontessori.com/wp-content/uploads/2018/01/curso-de-introduc3a7c3a3o-ao-mc3a9todo-montessori.pdf
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Os padrões únicos de fala das pessoas com síndrome de Down dificultam o 

entendimento das tecnologias de voz. Isso ocorre devido a uma grande falta de dados 
de treinamento. A Sociedade Canadense de Síndrome de Down, juntamente com o 
Projeto Euphonia do Google, estão planejando tornar a tecnologia da fala mais 
acessível para pessoas com deficiência gravando as vozes de milhares de 
participantes com síndrome de Down para ajudar a treinar e melhorar sua tecnologia. 

Ao ler e gravar frases simples, podemos ajudar o Google a reconhecer seus 
padrões de fala exclusivos para melhorar o sistema do Google. Suas gravações de 
voz serão usadas para fins de pesquisa e com o objetivo de melhorar a precisão do 
reconhecimento de fala para pessoas com síndrome de Down. Com a sua ajuda, 
podemos criar um mundo em que as pessoas com síndrome de Down sejam melhor 
compreendidas.  

 

 

MÓDULO 1 – TURMA NOVEMBRO DE 2019   
RUMO A AUTONOMIA   
     Quando idealizei esse curso baseado em Montessori, fiz para ajudar mamães 
que como eu querem o melhor para seus filhos. 
Nós precisamos entender como funciona a Síndrome de Down, precisamos 
trabalhar muito para que nossos filhos tenham um atendimento em casa de 
qualidade, trabalhar autonomia, comportamento, oralidade, pré alfabetização e 
alfabetização, devagar e com o conteúdo que eles necessitam e no tempo deles. 
     Seria mais fácil deixar isso para as escolas, mas não encontramos esse apoio 
com qualidade e temos que arregaçar as mangas e fazer por nós e por eles 
aquilo que eles necessitam. 
     Eu, todas as vezes que dou cursos e palestras, deixo meu filho para ajudar 
outras mães, ele sente minha falta, mas quando vejo esses sorrisos de mamães, 
alegres por aprenderem algo q mudará suas vidas para sempre, isso vale cada 
crítica que recebo, as vezes de pessoas que não sabem do nosso dia a dia e não 
conhecem nosso esforço e trabalho, não sabem de nossas dores ou do caminho 
árduo que percorremos, as vezes existem preconceitos velados em boas 
palavras. 
     Alimento em minha alma a esperança de dias melhores, não sou melhor do 
que ninguém, apenas sou uma mãe como minhas companheiras em busca de 
uma Luz para ajudar essas crianças, que na maioria das vezes são 
menosprezadas nas escolas e na sociedade. 
Vamos juntas mamães, de cabeça erguida, seguir nossa proposta de ver cada 
vez mais sorrisos iguais a esses na foto abaixo. 
     Sejam bem vindas ao nosso projeto, sejam felizes, ajudem seus filhos e não 
ouçam as críticas, vamos por eles rumo ao futuro! 
Simone Galvão de França 
 

  

"Único projeto no Brasil que trabalha educação Montessori para crianças com Síndrome de Down". 
 

A educação Montessori é uma abordagem educacional desenvolvida pela médica e educadora italiana Maria Montessori. Ela enfatizou a independência, a 
liberdade dentro dos limites de cada um, o respeito pelo desenvolvimento natural psicológico, físico e social de uma criança. Crianças com comportamentos 
desafiadores inspiraram seu trabalho. No seu tempo, eles foram considerados mentalmente desafiados. 
  
Em um ambiente Montessori, as crianças aprendem explorando materiais especialmente projetados, em casa orientamos os pais a trabalhar com a criança com 
planejamento pré-estabelecido, auxiliando o desenvolvimento infantil e cognitivo da criança, melhorando seu comportamento e seu foco para um melhor 
aprendizado. 
Cada material ensina um conceito ou habilidade de cada vez. Dá à criança o fundamento para que a criança compreenda ideias abstratas. 
Os materiais são introduzidos conforme a necessidade da criança que é ensinada a usá-los adequadamente, permite-se que a criança trabalhe através do processo 
independente, onde a maioria dos materiais obtém a autocorreção. 
 
Crianças com necessidades especiais, frequentemente prosperam em um ambiente Montessori. Quanto mais jovens começarem, mais ganhos farão. Os materiais 
Montessori trabalham todos os sentidos, que por sua vez é extremamente importante para crianças com necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem. 
Cada criança aprende em seu próprio ritmo, pois sabemos que as crianças podem ter a mesma idade, mas têm habilidades diferentes, por isso é possível trabalhar 
nas mesmas lições sem a pressão de padrões formais. 
A plasticidade do sistema nervoso central da criança em desenvolvimento, dá-lhe a capacidade única de se adaptar e mudar. 
  
No Montessori T21 os pais desempenham um papel decisivo com a equipe na detecção precoce de atrasos de desenvolvimento e recebem orientações para 
trabalharem com seus filhos em casa dando a eles muito mais possibilidades de aprendizado com segurança e no tempo em que a criança necessita. 
  
A inclusão começa em casa, por isso nosso projeto prepara a família para trabalhar com a criança em casa, oferecemos cursos e palestras, pois acreditamos que 
com afeto, amor e receptividade, com um adulto preparado, a criança tem um desenvolvimento diferenciado, além de darmos assessoria às famílias com 
atendimentos individualizados.  
 
Venha conhecer nosso projeto, participe da nossa comunidade!  

Simone Galvão - Educação Montessori para Síndrome de Down. - Nosso site www.montessoridaycare.com.br 

https://web.facebook.com/simone.galvaodefranca?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCOA4rt_G0FUT7BGxCAQFUDzroOVC5lgevQR_ukkIHeQFA0c35gICJdpB7Ltp74uHGdFLfA5uoiNn3B&fref=mentions
https://web.facebook.com/simone.galvaodefranca?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCOA4rt_G0FUT7BGxCAQFUDzroOVC5lgevQR_ukkIHeQFA0c35gICJdpB7Ltp74uHGdFLfA5uoiNn3B&fref=mentions
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2348852275184118&set=pcb.2348852391850773&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_r6v3UZWesBNn3DzvMuHgnKCr7zH3m4raUbIJ-5ZpduSx7roUsHCTCjsOTEYc6KKh0_36h_b-AXzH
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2348852275184118&set=pcb.2348852391850773&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_r6v3UZWesBNn3DzvMuHgnKCr7zH3m4raUbIJ-5ZpduSx7roUsHCTCjsOTEYc6KKh0_36h_b-AXzH
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2348852275184118&set=pcb.2348852391850773&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_r6v3UZWesBNn3DzvMuHgnKCr7zH3m4raUbIJ-5ZpduSx7roUsHCTCjsOTEYc6KKh0_36h_b-AXzH
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2348852275184118&set=pcb.2348852391850773&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA_r6v3UZWesBNn3DzvMuHgnKCr7zH3m4raUbIJ-5ZpduSx7roUsHCTCjsOTEYc6KKh0_36h_b-AXzH
http://www.montessoridaycare.com.br/?fbclid=IwAR1HJbF82zS8hrHdhkceqq15_BXzDXgn3NDpZu_MDuuslWSHO62n0zc4bi4
http://www.montessoridaycare.com.br/?fbclid=IwAR1HJbF82zS8hrHdhkceqq15_BXzDXgn3NDpZu_MDuuslWSHO62n0zc4bi4
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Fotos de eventos, palestras e cursos do segundo semestre de 2019. 
 
 

T21 Autonomia na Vida Adulta. CETI SP, Muleke&Muleka, o melhor evento de São Paulo sobre a Síndrome de Down do ano de 2019, e nós 
estávamos lá! 

 
Somos imensamente gratos pelo convite, em especial nossa gratidão aos organizadores Renato Del Santo e Erika Pontoldio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima, fotos de autoridades convidadas  

 Paige e Marion – CEMSP – Centro de Estudos Montessori de São Paulo  

  Luis Gesteira e Viviane Gesteira CEBUDV Núcleo Divino Manto SP 
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Abaixo fotos dos Cursos Montessori T21 Módulo 1 e 2 – Vida Prática e Pré Alfabetização da Criança com Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, palestra de preparação do adulto para o Curso Módulo I em Salvador BA – Nosso projeto chegando ao Nordeste do Brasil 

Um especial agradecimento a Srta Thamile Accioly e ao Patrocinio da Fundação Maria Emília e Apoio Hospital Aliança. 

Somos gratos pela participação de todos os pais presentes e em especial nossa gratidão ao apoio e organização local das mamães Isabel, Cintia e Marilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso agradecimento a Equipe Montessori T21 – Sandro Luiz, Andressa Cassis, Daniel Telles, Juliana Telles, Angelo Venturi e equipe, Mel Telles. 

A todas as namães voluntárias em especial a Luciana Novaes, Priscila Domiciano, Tatiane Silva.  


