
FORMAÇÃO
CRESCER A SER
EDUCAR EM DESENVOLVIMENTO CONSCIENTE
FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

E D I Ç Ã O  2 0 2 1 - 2 0 2 2

OBJETIVOS

PARA QUEM?

O principal objetivo desta formação é capacitar-te de forma a desenvolveres
competências para apoiares e orientares as Crianças e Adolescentes com
quem lidas, em direção ao seu autoconhecimento, de forma integrada e
consciente, potenciando uma vida mais saudável, presente e alinhada.
Uma vez concluída com sucesso a formação, os formandos serão certificados
como Educadores Crescer a Ser, e estarão habilitados a desenvolver sessões
regulares de Desenvolvimento Consciente, com crianças e adolescentes, em
toda a sua abrangência, nas áreas desenvolvidas e nos diversos contextos
possíveis.

se te preocupas com o atual estado emocional e mental das Crianças e
Jovens e sentes que podes ter um papel ativo na sua melhoria,
se procuras formas de desenvolver ferramentas e competências de
autoconhecimento, foco e atenção nas Crianças e Adolescentes que fazem
parte do teu dia a dia profissional,
te sentes frustrado/a com o paradigma educativo atual, 
se acreditas que quem és influencia a forma como educas.

Nas formações Crescer a Ser participam, professores, educadores, terapeutas,
psicólogos, pais e todo o tipo de profissionais que lidam, diariamente, com
Crianças e Adolescentes.

Esta formação é para ti se: 



Criada por Mónica Magano, fruto da sua experiência de mais de quinze anos
a acompanhar crianças e adolescentes, esta formação nasceu em 2011, como o
primeiro curso em Portugal a formar Facilitadores de Meditação com Crianças.
Após dezenas de edições e centenas de Facilitadores formados em todo o país,
o curso continua em evolução, disponibilizando um conteúdo único, rico e
abrangente, para quem sente como propósito apoiar Crianças e Adolescentes,
a crescerem conscientes de Si, potenciando uma vida em presença e equilíbrio.

Na Formação Crescer a Ser, são desenvolvidos os conceitos teórico-práticos
que estão na base do que a Metodologia “Crescer a Ser ®” preconiza como
sustentação do trabalho a ser desenvolvido junto às Crianças e Adolescentes.
Iniciamos o percurso com o conceito “Desenvolvimento Consciente”, abordando
quem somos enquanto educadores e temáticas relacionadas com práticas
contemplativas como a Meditação e o Mindfulness.

Partindo destes conceitos introdutórios começamos a desenvolver um processo
integrativo, onde vamos inter-relacionando todos os temas de forma a
potenciar no formando a capacidade de desenvolver um trabalho abrangente,
contínuo e aprofundado, no acompanhamento regular das crianças e
adolescentes, desenvolvendo também a capacidade de adaptação aos
contextos e necessidades do grupo ou indivíduo em questão.

Todos os temas são introduzidos a partir de uma reflexão e desconstrução
sobre de que formas vivemos e educamos em relação ao tema em questão,
para que, a partir daí possamos enquadrar a vivência e aprendizagem em
maior alinhamento com as nossas intenções educativas.

CONCEITO E
INTENÇÃO

“Compreender a Vida é compreendermo-nos a nós mesmos; e
isso é, ao mesmo tempo, o início e o fim da Educação”

 
J.Krishnamurti
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ESTRUTURA
E DATAS 
ESTRUTURA: ONLINE + PRESENCIAL

98h online (61h são em tempo real via Zoom e 37h são de vídeos pré-
gravados)
26h no Retiro Crescer a Ser: 4 dias de Imersão Vivencial de Práticas e
Integração, no centro do país
1h personalizada: para feedback de trabalho final 

DATAS

Outubro: 16 e 26  
Novembro: 6 e 27 
Janeiro: 08 e 29  
Fevereiro: 08 e 19 
Março: 12
Abril: 02, 16 e 28 
Maio: 07 e 24 
Junho: 04 e 21 

HORÁRIOS
Dias de semana: Pós-laboral, das 19h30 às 21h30 
Sábados: 09h00 às 13h00

CALENDÁRIO: 9 MESES DE
APRENDIZAGEM ATÉ À CERTIFICAÇÃO

Data de Início: 16 Outubro
Data de finalização: Junho (com retiro presencial)
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CONTEÚDOS*: ABORDAGEM TEÓRICO-PRÁTICA

Metodologia Crescer a Ser, Desenvolvimento Consciente 

com Mónica Magano » Total 14h

Respiração Consciente | com João Pedro Magano » Total 8h

Atenção & Foco | com Mónica Magano: Total 6h

Mindfulness | Atenção Plena | com Mónica Magano » Total 15h

Mandalas | com Mónica Magano » Total 6h

Chakras, Sistema Energético | com Mónica Magano » Total 8h

Mantras & Mudras | com Mónica Magano » Total 6h

Taças para Crescer | Com Sílvia Catarina Santos » Total 5h

Comunicação Não Violenta | com Mónica Magano » Total 10h

Educação Sistémica | com Mónica Magano » Total 10h

Educação Emocional & Autoestima | com Mónica Magano » Total 10h 

Retiro Vivencial de Integração | Equipa de Formadores | 26 h
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CONTEÚDOS 

Breve sinopse dos módulos na página 9
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TESTEMUNHOS

“"Sinto uma gratidão profunda pela minha formadora Mónica e
pelo grupo de formandas que tive o privilégio de integrar. Foi
uma experiência riquíssima que me transformou num ser humano
melhor e com as capacidades e competências para desenvolver um
trabalho responsável e profundo na educação para a consciência". 
Susana Rocha

"Mais confiante nas minhas capacidades e com
coragem para fazer aquilo em que acredito e me faz
feliz! Grata à Mónica pela sua entrega e partilha"-
Andreia Saraiva

"Estou grata pelo dia em que decidi entrar nesta Viagem, pelas
partilhas, crescimentos e vivências que tive o privilégio de dar e
receber neste ano. Seja qual for o objetivo de cada um, aconselho
entrar neste caminho e a vivenciá-lo."
Grata, Patrícia Baeta

Segue @mm.monicamagano e lê
outros testemunhos sobre a

Formação Crescer a Ser
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INVESTIMENTO

ESTE INVESTIMENTO INCLUI APÓS A CONCLUSÃO DA TUA
CERTIFICAÇÃO ENQUANTO
EDUCADOR CRESCER A SER, TENS:

Pagamento Total
   1.305€
   Até 30 de setembro 1.185€!

Pagamento Parcelado
   1ª parcela no ato da inscrição: 350€ 
   Seguida de 7 parcelas mensais de 160€ (de Novembro a Maio, até ao dia
   05 de cada mês)

Percurso de aprendizagem e de
transformação de 9 meses (outubro-junho)
Retiro Vivencial de Práticas e Integração
pós Formação (4 dias, 3 noites), alojamento
em quarto partilhado e alimentação em
regime de pensão completa
Formação Online: com 61h de aulas em
tempo real, e 37h de aulas gravadas
1h de acompanhamento personalizado para
feedback do Trabalho Final de Formação
Acesso às aulas gravadas durante toda a
formação e até 4 meses após a formação
Entrega de workbooks modulares
Plataforma personalizada de e-learning
“Mentora”, com acesso a material de apoio
aos módulos de formação
Grupo fechado para partilha e
acompanhamento ao grupo
Certificação como “Educador em
Desenvolvimento Consciente” (de acordo
com as condições necessárias para a
certificação).

Acesso a sessões de Mentoria com a
Mónica Magano, a preço especial
Acesso a ações de formação exclusiva de
aprofundamento na área do
Desenvolvimento Consciente e
relacionados com a atividade enquanto
Educador Crescer a Ser
Acesso a material de apresentação e
divulgação da metodologia Crescer a Ser,
para teu uso profissional, com condições
especiais
Possibilidade de participação na rede de
colaboração e parceria da Mónica
Magano
Possibilidade de referenciação para
colocação profissional em centros
educativos ou outros
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Mónica Magano

Mónica Magano desenvolve trabalho de desenvolvimento consciente desde 2006. Enquanto
Coach Familiar e Educacional, acompanha famílias, crianças e adolescentes, a nível individual
e de grupo, apoiando um crescimento mais consciente de todos os envolvidos. Com base na sua
experiência como filha e como formadora, criou a Metodologia Crescer a Ser. Desde 2011,
desenvolve, com esta Metodologia, um trabalho pioneiro na formação de facilitadores de
desenvolvimento consciente e de meditação. Desenvolve ainda workshops e formações
temáticas, dirigidos a pais, educadores, professores e terapeutas, em áreas como o
Mindfulness, Comunicação, Emoções, entre outros diversos temas.

João Pedro Magano
Professor de Pilates e Personal Trainer
Formador e Responsável pela Unidade Curricular “Mind & Body” Curso CET - MANZ
Mestrando em Treino de Alto Rendimento
Formador de Pilates
Formador de Anatomia e Fisiologia

Criadora e Formadora da Metodologia
Crescer a Ser, Desenvolvimento
Consciente.
Coach Familiar e Educacional
Coach em Educação Transpessoal.
Facilitadora Mindfulness na Educação.
Educadora Sistémica.
Terapeuta Integrativa
Autora e Palestrante

Sílvia Catarina Santos
Formadora
Terapeuta de Som

@mm.monicamagano.com | www.monicamagano.com | +351 925924063 
 

EQUIPA DE
FORMADORES

7

http://www.monicamagano.com/


GRATA, AGUARDO-TE
FELIZ POR PODERMOS

CRESCER JUNTOS!
Qualquer dúvida,

fala comigo!
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SINOPSE
BREVE SINOPSE SOBRE ALGUNS DOS
TEMAS CENTRAIS

Metodologia Crescer a Ser, Desenvolvimento Consciente® 

Metodologia única e pioneira, criada e desenvolvida por Mónica Magano, em
2011, que integra um conjunto de ferramentas que uma vez aplicadas numa
base regular por um Educador Crescer a Ser, potenciam na criança e
adolescente, o seu autoconhecimento de uma forma abrangente e estruturada,
permitindo um desenvolvimento mais equilibrado e saudável. São práticas que
englobam a Meditação, o Mindfulness/Atenção Plena, a Educação Emocional
entre muitas outras abordagens.

Meditação & Mindfulness no contexto Educativo 

Neste módulo, vemos como abordar e ensinar as crianças e adolescentes, a
desenvolverem uma postura de Presença e Observação. 
Como aplicar a meditação no contexto infantil, que cuidados observar, que
adaptações considerar, diversas técnicas e ferramentas, a importância dos
momentos de partilha e como orientar esse espaço fundamental de conexão e
integração, entre outros diversos aspetos fundamentais no desenvolvimento de
sessões regulares.

O Poder da Respiração Consciente | Com o convidado, João Pedro Magano 

Neste módulo desenvolvemos o tema da Respiração com a colaboração do
formador João Pedro Magano, que nos traz a perspetiva anatómica e
fisiológica do mecanismo da respiração e a sua importância na condução das
práticas contemplativas. 
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Os mecanismos da Atenção e Foco 

Vamos experienciar como apoiar as crianças e jovens na descoberta do
processo de “prestar atenção”, conhecendo melhor a sua mente, como funciona
e como utilizá-la para o seu melhor proveito. Sabendo que, mais do que um
objetivo a alcançar, é um processo de compreensão e treino.

Mandalas como expressão de vida e autoconhecimento

Neste módulo trabalhamos as Mandalas, que enquanto força de expressão e
alinhamento do indivíduo com o fluxo regenerador da Vida, a
Criança/Adolescente, conseguem expressar a sua individualidade de forma
simbólica e única, ampliando o seu autoconhecimento, aumentando a sua
criatividade, concentração, autoestima, entre outros diversos benefícios.

SINOPSE
BREVE SINOPSE SOBRE ALGUNS DOS
TEMAS CENTRAIS

Mantras / Mudras & Chakras: Sistema Energético para Crianças e
Adolescentes

Neste módulo trabalharemos sobre como desenvolver com crianças e jovens, o
conceito de energia, da energia vital que flui em nossos corpos, conhecê-la,
conhecer os principais centros de energia, e de uma forma simples e acessível,
ensinar a saberem reconhecer, identificar o seu próprio estado energético, bem
como energizá-los e utilizar a sua energia com objetivos definidos

Taças de Som para Crescer a Ser | Com a convidada, Sílvia Catarina Santos 

Um módulo desenhado com conteúdo exclusivo para o contexto das Formações
Crescer a Ser, onde se pretende que o formando conheça e vivencie
abordagens estruturadas, lúdicas e potenciadoras de autoconhecimento nas
crianças e jovens, através das Taças de Som.
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Educação Emocional; O Mundo do Sentir

Ao longo de toda a formação, desenvolvemos consciência sobre o subtil,
poderoso e fundamental mundo do Sentir, explorando formas de potenciar nas
crianças e adolescentes, o seu autoconhecimento através das suas emoções,
ajudando-as a desenvolverem uma estrutura interna de empatia, compreensão
e acolhimento do que e como sentem. 

SINOPSE
BREVE SINOPSE SOBRE ALGUNS DOS
TEMAS CENTRAIS

A Comunicação Não Violenta no Educador

Neste módulo, pretende-se desenvolver no Educador Crescer a Ser, formas de
compreender melhor as origens de conflito e violência que condicionam as
nossas intenções de criar relações mais harmoniosas e autênticas, nos nossos
diversos relacionamentos e que de tantas formas, impactam a forma como
crescemos e educamos. Veremos então como, através da abordagem
“Comunicação Não Violenta” desenvolver formas de comunicar mais
autênticas, com base na empatia, compreensão das necessidades e motivações
individuais. Promover o diálogo e formas alternativas de agir perante
conflitos, ganhando assim maior clareza e eficácia na comunicação.

Educação Sistémica; As Ordens do Amor no Desenvolvimento Consciente

Com base na abordagem sistémica de Bert Hellinger, iremos conhecer as
“Ordens do Amor” e de que forma, o sentido de pertença, a hierarquia, e o
equilíbrio entre dar e receber, são fundamentais na manifestação de mais
Amor e Harmonia na vida das Crianças e nas nossas enquanto Indivíduos, Pais
e Educadores. 

Obs. Os conteúdos programáticos estão sujeitos a alterações que a coordenação da formação
sinta pertinentes e necessárias, sem necessidade de aviso ou aprovação prévia. 11


