Curso de Instrutores de Massagem Infantil
pela IAIM - International Association of Infant Massage
A International Association of Infant Massage disponibiliza formação de instrutores em
todo o mundo. Trata-se da mais extensa e abrangente formação para instrutores de
massagem infantil disponível na nossa área.
As formações decorrem em quatro dias, organizadas pela Associação Portuguesa de
Massagem Infantil - APMI e incluem a aprendizagem prática com aulas de pais-bebé,
num ambiente de aprendizagem apoiada. Cada formação inclui informações sobre
como ajustar o ensino às necessidades de cada família e do seu bebé, incluindo
situações de bebés prematuros ou com necessidades especiais.
Se está interessado em obter formação, contacte nos para que possamos dar mais
informação sobre este curso.
Carga Horária: 32 horas
Destinatários: Este curso dirige-se alunos e/ou profissionais de saúde que trabalhem na área
da saúde Materna-Infantil e Educação e interessados nesta área.

Inclui: CD com textos de apoio
Manual de Instrutor da IAIM (edição actualizada e em português)
Um boneco modelo
O livro "Infant Massage: a hand book for loving parents" - de Vimala McClure
Bibliografia em língua portuguesa, espanhola e inglesa

Saídas Profissionais:
Alguns sectores onde se insere esta Profissão:
Escolas
ATL'S
Espaços terapêuticos
Espaços e projetos com atividades para crianças
Atendimento Individual
Próprios educadores

Objetivos:



Promover o programa da IAIM, de acordo com as directrizes da Associação
Internacional de Massagem Infantil (IAIM)
Realizar formação na área da Massagem Infantil com Formadores credenciados pela
IAIM

Certificação: No fim desta formação e depois da realização de um exame e trabalho teóricoprático receberá o diploma de Instrutor Certificado pela IAIM (CIMI). Com ele poderá dar
cursos a pais e bebés dos 0 aos 12 meses.
Este curso não o habilita a fazer formação de formadores na área da Massagem do Bebé.
Receberá também um Certificado de Presença.

Conteúdos Programáticos:














História da Massagem Infantil e da IAIM
Demonstração e praticas em grupo da técnica de massagem do bebé
Práticas em grupo com pais e bebés
Benefícios do programa de massagem da IAIM
Choro no bebé
Cólicas no bebé
Estadios comportamentais do bebé / pontos-chaves / reflexos
O processo de Vinculação
A aprendizagem do adulto
Técnicas de facilitação do trabalho de grupo
Adaptação da técnica de massagem aos vários estadios de desenvolvimento da
criança, a situação de bebés com necessidades especiais e a bebés prematuros
Investigação na área do toque
Marketing

Em Portugal a IAIM tem como Formadora Internacional Ângela Súbtil.
Formadora Ângela Súbtil:

Em 2010 a formadora inicia-se como Trainer credenciada pela IAIM de Instrutores de
Massagem Infantil.


2002 Diplomada pela Internacional Association of Massage (IAIM) como Instrutora de

Massagem Infantil


2003 Co-fundadora da Associação Portuguesa de Massagem Infantil (APMI)



2006 a 2010 Presidente da Associação Portuguesa de Massagem Infantil



2010 Diplomada pela IAIM como Trainer - Formadora de Instrutores



Fisioterapeuta formada pela Escola Superior de Saúde de Alcoitão



Coordenadora de formação para Pais na área Pré-Natal e Pós-Natal



Organizadora e Responsável de vários eventos relacionados com o "toque"

International Association of Infant Massage - IAIM
A APMI é, em Portugal, a representante do programa de formação qualificada de Massagem
Infantil da IAIM.
A IAIM, fundada em 1986, com o objectivo de promover o toque através do programa de
Vimala McClure, existe em 69 países!

http://www.apmi.org.pt/

http://www.iaim.net/languages/portuguese/

