
Curso de Formação para
Consultora Materno-Infantil 

MÓDULO 2
A 2° etapa do 

Instituto "Recém-Mamãe" 



Trazer para você, consultora materno-infantil, o
conceito amplo e aprofundado de “apego”

segundo o seu criador John Bowlby, para que
você se sinta segura de que as suas orientações

profissionais não estarão, de forma alguma,
interferindo ou prejudicando o vínculo e a

confiança entre mamãe (cuidador principal) /
bebê.

Teoria do Apego e API

Objetivo

1 A história: quem  é Bowlby, Ainsworth e
como surgiu a teoria do apego
2. Entendendo as Relações Objetais da Teoria
Psicanalítica para entender a Teoria do
Apego
3. As 4 Teorias Principais sobre a Natureza e a
origem do Vínculo Infantil
4. O que é a Teoria do apego. 
O que é apego? Como se forma? Qual a sua
importância para a vida humana? Quais os
tipos de apego?
5. Genética x Fatores ambientais – Como
interferem no tipo de Apego
6. Qual a influência do tipo de apego
experimentado na 1° infância na
personalidade e saúde mental e
relacionamentos sociais e amorosos na vida
adulta
7. API – Atachment Parentting Internacional
A história; Missão e valores da API; Os 8
princípios – Um a um, com ênfase para o 
 princípio n°5: “Garanta um sono seguro física
e emocionalmente”
 

Cronograma

Carga Horária

Instrutora

2:00 
 

Sono com Apego

 Diretora- fundadora do “Instituto Recém-
Mamãe”
Mãe de 3 filhos, casada, cirurgiã dentista,
formada pela UNESP com pós graduação pela
UNICAMP, responsável pelo blog “Mães
Comadres”. 
Há 13 anos estuda o assunto “sono infantil”
Autora do E-book que já vendeu milhares de
cópias, o “Sono de Anjo 3.0”. Palestrante,
Consultora de sono materno-infantil, Coach
com certificação internacional pelo Instituto
Holos.                                                                         
Possui formação como Educadora Parental em
Disciplina Positiva, certificada pela PDA
(Positive Discipline Association). 
Certificada como consultora de sono infantil
pela Baby Sleep Consultant Training , escola da
Nova Zelândia, aprovado pelo IICT
(Internacional Institute of Complementary
Therapists).



Conhecer os principais fundamentos e
ferramentas da

Disciplina Positiva, e entender como orientar as
famílias a aplicá-los, na

nossa atuação prática como consultoras
materno infantis.

Fundamentos e Ferramentas da
Disciplina Positiva

Objetivo

1 - História da Disciplina Positiva (De Adler e
Dreikurs até Jane Nelsen)
2 - Entendendo a Abordagem Positiva
3 - Os Conceitos básicos da Disciplina
Positiva
4- Ferramentas da Disciplina Positiva
5 - Como encorajar as mães a conhecerem
profundamente seus filhos
6 - Como conquistar a confiança do bebê e
por quê isso é tão importante?
7 - Como lidar com as “Birras” e
comportamentos desafiadores, segundo a 
Disciplina Positiva (morder , bater, por
exemplo)
8 - O que é e como desenvolver autonomia,
Segundo a Disciplina Positiva
9 - Conhecendo os 9 tipos de temperamentos
(de Chess e Thomas)
10 - Como a personalidade dos pais afeta a
personalidade dos filhos – Os 4 tipos de
personalidade parentais de acordo com o
estilo de vida .
11 - Como encorajar e despertar nas crianças
o auto-valor
12 - O desfralde segundo a Disciplina Positiva
13 - O sono segundo a disciplina positiva.
 

Cronograma

Carga Horária

Instrutora

Soninho Positivo

Diretora- fundadora do “Instituto Recém-
Mamãe”
Mãe de 3 filhos, casada, cirurgiã dentista,
formada pela UNESP com pós graduação pela
UNICAMP, responsável pelo blog “Mães
Comadres”.
Há 13 anos estuda o assunto “sono infantil”
Autora do E-book que já vendeu milhares de
cópias, o “Sono de Anjo 3.0”. Palestrante,
Consultora de sono materno-infantil, Coach
com certificação internacional pelo Instituto
Holos.
Possui formação como Educadora Parental em
Disciplina Positiva, certificada pela PDA
(Positive Discipline Association).
Certificada como consultora de sono infantil
pela Baby Sleep Consultant Training , escola da
Nova Zelândia, aprovado pelo IICT
(Internacional Institute of Complementary
Therapists).

10 encontros on line de 1:00
(aproximadamente)



Capacitar Consultoras do Sono para  auxiliar
suas clientes com um olhar  ampliado, saber

identificar os problemas mais comuns no
aleitamento materno, a hora da cliente pedir

ajuda especializada e relacionar
aleitamento/sono sem nenhum prejuízo para a

díade mãe - bebê 

Objetivo

- Aula 01: Como se forma o leite materno,
como se preparam as mamas e quais
dificuldades associadas a cada mamilo
 

- Aula 02: como avaliar uma boa mamada/
confusão de bicos e de fluxo e impactos no
aleitamento.
 

- Aula 03: baixo ganho de peso do bebê e o
que fazer em casos de baixa produção
 

- Aula 04: o bebê que quer sugar o tempo
todo, o bebê que chora quando sai do peito.
 

- Aula 05: desmamar para dormir melhor? em
que idade?
 

- Casos e perguntas práticas em cada aula,
sobre o tema da aula.
 

Cronograma

Carga Horária

 
Cristina B. Machado é Bióloga, com Doutorado
em Ciências. A experiência da maternidade, e
da amamentação fracassada do Henrique (10
anos) a levou a buscar o máximo de informações
quando se viu grávida de novo, da Júlia, há
quase 6 anos. Neste processo, tornou-se
consultora de amamentação, amamentou a Júlia
por 2 anos e meio, passou a ser docente na
Especialização em Cuidado Materno Infantil do
Instituto Mame Bem, com sede em BH e turmas
em BH, Porto Alegre e São Paulo, além de
professora de cursos de capacitação em
aleitamento e desmame gradual. Atualmente
trabalha exclusivamente com o aleitamento
materno, a docência, a direção da Associação
Gaúcha de Consultoras em Aleitamento
Materno (AGACAM) e com as redes sociais do
Plantão Materno.
 

Instrutora

1:15 
 

Beabá da Amamentação



 
Capacitar Consultoras Materno Infantis  para

aplicar e difundir a prática da Shantala de forma
correta, com respeito a suas origens, sensíveis à

profundidade dessa arte e responsáveis pelas
famílias que atenderão!

O aluno receberá capacitação prática e teórica
através de estudos, vídeos, material exclusivo,
vídeo aula, contará com canal de dúvidas e ao
final terá sua prática avaliada através de uma

reunião on line, ao vivo com a Instrutora.
Esse curso conta com Certificação e estágio

supervisionado.

Shantala para Profissionais

Toque com Amor

Objetivo Cronograma

1 - Sobre nosso curso
 

2 - História da Shantala ( Origem, História e
Definição)
 

3 - Da gestação a massagem (A importância
do toque)
 
 

4 - Orientações práticas ( Benefícios;
Contraindicações; Ferramenta e
comunicação; Frequência e Duração; Quem,
quando e onde aplicar)
 
 

5 - Óleo (quais usar; onde comprar; como
escolher e orientar o uso)
 

6 - Preparativos ( Ambiente; Postura e
Posições)
 
 

7 - Prática ( Detalhamento das manobras e do
banho)
 
 

8 – Vivências (Prática em boneca e bebê)
 
 

9 - Você instrutora de Shantala (como se
preparar; acolhendo famílias; Mercado).
 

10 – Avaliação prática (requisito obrigatório
para certificação)
 

Carga horária
3:00 (prática e teórica)
 

 
Carol Saggioro é mãe de dois meninos,
fundadora da Carol Saggioro Consultoria do
Sono atua como Instrutora de Shantala e
Consultora do Sono.
 
Formada pelas melhores escolas de Sono
Materno-Infantil (Instituto Recém-Mamãe;
International Maternity & Parenting Institute;
Instituto Assessoria Mamãe) e de Shantala
(Instituto Aurora; Commadre  e Abraço
Materno; Instituto Assessoria Mamãe) já
atendeu centenas de famílias ao longo de sua
carreira.
 
Possui formação como Educadora Parental em
Disciplina Positiva, pela Positive Discipline
Association e Consultora em Aleitamento
Materno pela Bianca Balassiano Psicologia
Perinatal.
 

Instrutora



Trazer noções sobre introdução alimentar
relacionadas ao sono e como organizar essa

rotina alimentar. 
Como esse momento da alimentação

complementar pode afetar o sono infantil,
aspectos emocionais envolvidos, formas de

abordar o processo, a importância do respeito
aos sinais do bebê e como uma rotina alimentar

pode ajudar no desenvolvimento desse bebê.

Os impactos da Introdução
Alimentar na rotina e no sono

Nutrir com Respeito

Objetivo Cronograma
1. O que é a introdução alimentar ou
alimentação complementar?
 

2. Quando começar a introdução
alimentar?
 

3. Importância do aleitamento na
introdução alimentar.
 

4. Introdução alimentar tradicional x BLW
(Baby Led Weaning)
 

5. Nutrição comportamental 
6. Rotina alimentar x Sono do bebê
 

Instrutora
 
Ana Luiza Almeida é Nutricionista formada pela
Universidade Federal do estado do Rio de
Janeiro em 2007 e já atuou em diversos setores,
sendo os mais importantes: escolas, creches,
hospitais e restaurantes.
Atuou na parte de educação nutricional no
Instituto Benjamin Constant desde o berçário
até alunos de sexta série.
Trabalhou por 6 anos na Fundação Oswaldo Cruz
no Rio de Janeiro com pesquisas científicas em
Saúde Pública.
Após muitos anos de constante estudo se
especializou em Introdução Alimentar
Participativa e BLW pelo Conalco, se formou
consultora amamentação também pelo Conalco
e em sono infantil pelo Instituto Recém-Mamãe.
Fundou o blog Nutrir e Maternar onde
alimentação saudável e maternidade são os
principais temas. 
Atualmente ministra cursos online e presta
consultorias individualizadas sobre introdução
alimentar e alimentação.

Carga horária

2:00 
 



Você terá a oportunidade de expandir seus
conhecimentos e sua reflexão sobre o

puerpério. Com um olhar cuidadoso voltado ao
amparo da família, promovendo o acolhimento

da mãe, do bebê e da rede de apoio e
fortalecendo a conexão familiar.  O curso é para

você que quer atuar com segurança e
amorosidade nesse período de intensa

transformação familiar, propiciar a transição
para uma maternidade mais leve, estimular o
autoconhecimento e fazer a diferença na vida

das famílias. 

O puerpério em sua integralidade

Puerpério e Suas Faces

Objetivo

Módulo 1: Entendendo o puerpério
Aula 1: O que é, onde e como acontece o
puerpério;
Aula 2: Fisiologia do puerpério: alterações do
físicas do corpo, hormonal e emocional;
Aula 3: O bebê aos cuidados de outro adulto;
 

Módulo 2:  O que muda com a chegada do bebê
Aula 4: Idealização, Realidade e a Mãe
Suficientemente Boa;
Aula 5: A nova configuração familiar;
Aula 6: Dedicação exclusiva até 6º mês;
 

Módulo 3: Foco na mãe
Aula 7: Sobre as culpas, medos e julgamentos
materno;
Aula 8: Rede de apoio orgânica e as
possibilidades externas;
Aula 9: Puerpério ou Depressão pós-parto
 

Bônus
Comunicação com a puérpera e a rede de apoio. 
Tarefa de Conclusão 
Relatório descritivo de atendimento.
 

Cronograma

Larissa Porto Sanches é mãe da Ana Clara,
Farmacêutica formada pela Universidade
Federal de Santa Maria, Especialista em Sono e
Rotina Familiar certificada pelo Instituto
Recém-Mamãe, Especialista em Cuidado
Sistêmico e Integral Materno-Infantil em
formação com Flavia Penido.

Instrutora

Carga horária

2:00 
 



Como conduzir uma consultoria de forma mais
profunda e efetiva, trazendo clareza em relação
ao objetivo com a consultoria de sono infantil,
resgatando valores e respeitando as crenças
dessa família. Auxiliar a mãe a organizar sua

própria rotina, a mudar atitudes e
comportamentos que a impedem de seguir e ser

consistente, tudo isso através das perguntas
certas. 

Coaching para resultados com as mamães

O Poder das Perguntas Certas

Objetivo
Módulo I – Criando Conexão entre mãe e
consultora (técnica de rapport; Importância
de entender a origem das crenças da mãe)
 

Módulo II – Perguntas Poderosas (PP)
 

Módulo III – Características importantes do
perfil da mãe para observar
 

Módulo IV -  Ferramenta prática – Objetivos e
Valores
 

Módulo VI – Ferramenta prática – Ganhos e
Perdas
 

Módulo VI – Ferramenta prática –Identificação
de Rotina
 

Módulo VII – Mudança de Comportamento
 

Bônus I - Ajudando a mãe a potencializar
crenças positivas sobre si mesma.
 

Bônus II - Como ser mais produtiva
trabalhando em casa.

Cronograma

Carga horária

3:00 (pratica e teórica) 
 

Instrutora
Carla é mãe de duas meninas, atua como
Consultora de Sono Materno Infantil e Coach
Parental.
Formada em Consultora de Sono Materno
Infantil pelo Instituto Recém-Mamãe e em
Coaching Integral Sistêmico pela FEBRACIS,
certificação em Especialista em Ferramentas
em Parent Coaching em andamento.



Conheça o Babywearing, a segurança, os modelos
e aprenda dicas para capacitar suas clientes a

usarem com seus bebês! 

Curso Bônus

Babywearing

Objetivo

História do babywearing e o babywearing
pelo mundo

Módulo 1. 
1.

2. Ergonomia e segurança no carregar
3. Benefícios do uso dos carregadores
 
Módulo 02:
4. Os tipos de carregadores e suas indicações
5. Amarrações básicas na frente, costas e
laterais e avaliando se a amarração está boa
 
Módulo 03:
6. Amamentando e sono no carregador

Cronograma

Mariana Ramos é Fisioterapeuta neuromuscular
pela Unifesp.
Assessora em babywearing pela Bebê no Pano.
Consultora de sono pelo Instituto Recém-
Mamãe.
Educadora parental pela Positive Discipline
Association.
Kid coach e coach parental (em formação).

Instrutora

Carga horária
00:45 
 



Investimento

            
Valor: R$ 2.467,00
Formas de pagamento: 
 
 - Depósito em conta com 5% de desconto
 - Parcelamento em até 12X através do PagSeguro (taxa de 2,99 a.m)                        
- Parcelamento através de cheques sem juros *
 - Parcelamento no cartão de crédito sem juros e sem usar seu limite*                         
 
 
 
*Consulte-nos para informações sobre parcelamento em cheque e cartão de
crédito.

 
 



Para maiores informações, entre em contato como o nosso suporte

 

                                                                      (14) 99125-1250

 

                                                                       lucianasuporte@institutorecemmamae.com

 

 

Venha fazer parte do nosso time!

Transforme sua vida e a de milhares de famílias!

Certificados e Certificações


