




O curso de Preparação para o Parto - Bebê ABC- foi criado para
integrar a natureza ao conhecimento, em um espaço amplo e seguro,
fora do ambiente hospitalar. Trata-se de um programa educativo
teórico e prático, ministrado por profissionais qualificados ,com
mestrado e doutorado na área e vasta experiência em educação.

O CURSO



FINALIDADE
Possui a finalidade de esclarecer a gestante/casal grávido sobre a
trajetória da gestação, desde as modificações fisiológicas, que
ocorrem no organismo materno, preparação para o nascimento, com
informações sobre o trabalho de parto e nascimento, processo de
amamentação, pós-parto, além dos cuidados com o recém nascido
(banho ,troca de fraldas, cuidado com o coto umbilical, sono,
manobras no engasgo, cólicas e dicas para o bem estar do bebê).



METODOLOGIA
Todas as informações e orientações estão pautadas nas melhores
práticas educativas - com evidências científicas -, que visam contribuir
para aquisição de autoconfiança.



PROFISSIONAIS
O curso é coordenado pela Dra Marcia Barbieri, que foi professora da
Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo.

As profissionais que ministram são pesquisadoras de temas como
humanização do cuidado à gestante, parturiente, puérpera e recém-
nascido, com expertise na organização e desenvolvimento de cursos
de gestantes e capacitação de obstetrizes e enfermeiras obstetras
para o cuidado seguro, norteado pelas boas práticas e melhores
evidências.



PÚBLICO-ALVO
Mulheres, homens e casais grávidos, que habitam a região
metropolitana de São Paulo, que se consideram "papais de primeira
viagem" e buscam um curso imersivo e coerente, a fim de suprir os
medos da maternidade. 



O ESPAÇO 
O curso ocorrerá no Hotel Terras Altas, que possui um ambiente de
acolhimento e aprendizado, em meio a natureza, que proporcionará
mecanismos para Viver, Vivenciar e Sentir o momento tão especial.

O Local é amplo e seguro, pois observa rigorosamente às normas
sanitárias de prevenção da COVID-19.



MODALIDADES:

Sábado de convívio com a natureza e aprendizado, em meio de oito
horas de atividades teóricas e práticas:

Trajetória durante a Gestação, Trabalho de Parto e Parto, Cuidados no
Pós Parto e Amamentação. Aulas práticas sobre cuidados com o bebê
e Compreensão da Gestação; corpo e mente.

Jantar das 18:00 às 22:00 - opcional por adesão.

DAY USE



MODALIDADES:

Sábado e Domingo, com um pernoite no hotel, desfrutando do
melhor das instalações Terras Altas. Oportunidade de aprender,
diante o convívio com a natureza, durante doze horas de curso. 

Sábado: Integração com a natureza, Trabalho de Parto e Parto,
Cuidados no Pós Parto e Amamentação. Aulas práticas sobre
Cuidados com o bebê e Compreensão da Gestação; corpo e mente. 

Domingo: Café da manhã com Especialistas, Vivência Corporal e
Preparação para o nascimento.

WEEKEND



MODALIDADES:

O curso é direcionado para empresas e tem como objetivo o
letramento e a valorização da saúde da trabalhadora gestante, com
vistas ao seu bem-estar e satisfação, durante a trajetória da evolução
da gravidez, diminuindo assim, complicações e absenteísmo no
trabalho. 

Proporcionando conhecimento e autoconfiança, o curso oferece
vivências práticas no retorno do organismo às condições pré-
gravídicas, amamentação e cuidados com o recém-nascido. Integra a
natureza e o ser humano, em um ambiente exclusivo.

CORPORATIVA



POR QUE FAZER?
A parceria entre o Hotel Terras Altas Resort & Convention Center e o
Bebê ABC busca construir uma alternativa segura e harmônica para os
casais grávidos participarem do curso presencial, em um local
dedicado e tranquilo, com o objetivo de auxiliar a vivência da família
durante a gestação, parto e pós parto, com as melhores orientações
qualificadas.



CLIQUE PARA ACESSAR O VÍDEO

https://drive.google.com/file/d/1yNKvPqxDs2qBoInfpWTiRABIeJpsbpqz/view?usp=sharing


www.cursobebeabc.com

Informações & Contato
Telefone Terras Altas: (11) 3382-3900

Whatsapp: (11) 98644-0077


