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Uma sociedade 
é o retrato do 
seU processo 
edUcacional

Um novo ano se inicia e com ele renovamos as nossas energias, os nossos 
sonhos, os nossos propósitos, as nossas esperanças. Temos um horizonte de 
possibilidades a nossa frente convidando a fazermos escolhas mais sábias e 
amorosas para nossas vidas e para nossa civilização. De um lado aumentam 
as tensões no mundo e de outro mais e mais pessoas, redes, organizações 
e instituições se apresentam com iniciativas, movimentos e projetos que 
apontam para uma nova sociedade mais sábia e mais madura.

neste boletim você acompanha o histórico do movimento da 
Pedagogia da vida, as produções, as programações e mais inspirações. 
como um movimento, você é convidado a fazer parte, conectar-se, interagir 
e contribuir. 

abaixo temos um chamado especial para que nos unamos na 
contribuição com a construção da Base nacional comum curricular. Uma 
consulta Pública onde os educadores estão sendo chamados a contribuir 
com o que será a base de todos os currículos da educação pública no Brasil. 
ela já tem uma versão inicial que foi construída por 116 especialistas para 
servir de pano de fundo para as contribuições.

agora é a hora dos educadores engajados se apresentarem, de muitos 
encontros e diálogos serem realizados para que consigamos dar um salto na 
educação de base de nossa sociedade. É a hora de contemplarmos a dimensão 
cósmica e quântica da vida, o ser na sua dimensão integral (corpo,mente e 
espírito), os valores humanos, a realidade energética subjacente a matéria, 
as leis e as dinâmica dos sistemas naturais, a importância das relações, das 
conexões, das trocas, a vida em sua beleza e diversidade.

estamos sendo todos convidados ao movimento e a contribuição 
neste complexo processo cooperativo que acaba moldando a educação e a 
sociedade que somos.

EquipE dE SuportE da pEdagogia da Vida
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Produções e Programações da Pedagogia da Vida
Veja aqui os teasers já disponíveis dos vídeos

Prof. Jonas Bach Jr
Pedagogia Waldorf e 
Antroposofia

Prof Gastão octáVio 
franco da Luz 

Pentadimensionalidade 
da Educação

Prof. rui simon Paz
Sociologia da Educação

Prof. rauL J. f.de  oLiVeira
Transdisciplinaridade

Prof. neyda uLysséa
Educação em Valores Humanos

realizado o Primeiro 
encontro do Grupo de 
desenvolvimento da 
Pedagogia da Vida, um 
momento muito especial 
de celebração e de 
vislumbre de caminhos e 
oportunidades.

noVidade Em 2016 teremos o I Encontro de Diálogo sobre a Pedagogia da Vida. Confira 
as melhorias no Portal e conecte-se:

www.pedagogiadavida.com.br

você pode colaborar sugerindo nomes de pessoas a serem entrevistadas, se colocando 
à disposição para iniciar os contatos  e enviando sugestões para:

pedagogiadavida21@gmail.com

ou montar uma roda de diálogo com educadores e simpatizantes, ver os vídeos 
indicados e os materiais das inspirações dos boletins, dialogando sobre eles, nos 
relatando experiências e co-criando este processo.

SUA PARTICIPAÇÃO

 AssIstA Ao vídeo

 AssIstA Ao vídeo

 AssIstA Ao vídeo

 AssIstA Ao vídeo

 AssIstA Ao vídeo

http://www.pedagogiadavida.com.br
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https://youtu.be/VNhHe9D8yEY
https://youtu.be/E4yh-LBf9bo
https://youtu.be/h7cEc794QD4
https://youtu.be/htUzrN7APWc
https://youtu.be/AZELwVzB8-s


Encontro da cultura guaranI com a Escola (12 min)
 redeglobo.globo.com/como-sera/videos/t/edicoes/v/ta-no-quadro-conhece-

projeto-que-ensina-fisica-para-tribo-guarani/4542425/

EnsEnamE pEro bonIto (Vídeo – 50 min)
 www.youtube.com/watch?v=bYZJd-aUN0A 

EnsEnamE pEro bonIto
 www.enseñameperobonito.es/

pEdagogIa dEl bIEn Estar e LiVro eLetrônico (para baixar)
 www.pedagogiadelbienestar.cl/index.html

pEdagogIa EspírIta
 www.pedagogiaespirita.org.br/congressos 

esTamos DianTe De Uma janela de oportunidade real de transformação 
da educação. o ministério da educação, seguindo a Política nacional de 
educação, está com uma consUlTa PÚBlica em aberto para receber 
contribuições individuais, organizacionais, institutcionais ou de redes para 
a constituição da Base nacional comum curricular que será a base para 
elaboração de todos os Projetos Político-Pedagógicos na educação Pública.

veja este chamamento do sri Prem Baba a todos os educadores:

convItE dE srI prEm baba (VídEo 5 min)
 www.facebook.com/sachchaprembaba/videos/897023370411575/?theater

sugerimos que, baseado na sua experiência e também nas inspirações já 
veiculadas em nossos boletins você reúna educadores e promova encontros 
de diálogo construtivo para gerar contribuições que você mesmo pode agregar 
ao site da Base nacional comum curricular. Para melhor compreender este 
processo sugerimos que você veja o vídeo abaixo:

basE nacIonal comum currIcular (VídEo 5 min)
Explica o que que é e como contribuir

 www.youtube.com/watch?v=tvHrqfwa6UQ

Depois entre no site abaixo e se cadastre para poder registrar suas 
contribuições:

basE nacIonal comum currIcular
Para se cadastrar e contribuir

 basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribua-inicio

outro canal para dúvIdas:   
basenacionalcomum@mec.gov.br

Agradecemos a contribuição da eveline stella Araujo e da Mari Regina Anastácio com esta sessão.

chamado
À ação

inspirações

http://redeglobo.globo.com/como-sera/videos/t/edicoes/v/ta-no-quadro-conhece-projeto-que-ensina-fisica-para-tribo-guarani/4542425/
http://redeglobo.globo.com/como-sera/videos/t/edicoes/v/ta-no-quadro-conhece-projeto-que-ensina-fisica-para-tribo-guarani/4542425/
https://youtu.be/bYZJD-aUN0A
http://www.ense%C3%B1ameperobonito.es/
http://www.pedagogiadelbienestar.cl/index.html
http://www.pedagogiaespirita.org.br/congressos
https://www.facebook.com/sachchaprembaba/videos/897023370411575/
https://youtu.be/TVHrqfwa6UQ
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/%23/site/contribua-inicio
mailto:basenacionalcomum%40mec.gov.br?subject=D%C3%BAvidas%20-%20BNC%20Curricular


vídEos atratorEs
Foram definidos dois vídeos a serem 
elaborados: um mais sensorial, 
emocional, utilizando a força das 
imagens e alguns conceitos e outro 
com depoimentos de pessoas ligadas a 
educação e que tem uma visão holística 
do ser integral e da vida. 

Elaborada a 
vErsão InIcIal do 
mapa mEntal do 
EcossIstEma da 
pEdagogIa da vIda
Ambiente orgânico de 
desenvolvimento desta 
pedagogia. 

EstratégIa dE Estruturação
1. Grupo de desenvolvimento político-

pedagógico formado de pessoas que 
são reconhecidas em  educação nas 
diversas linhas que convergem com a 
pedagogia da vida;

2. desenvolvimento coletivo de conteúdo;
3. Papéis : Conselheiro, embaixador, 

Facilitador e Agente;
4. Portal;
5. diálogos e eventos.

EstratégIa dE atração 
para InícIo do movImEnto
vídeo de posicionamento, 
documentário com 
depoimentos, boletim 
informativo e um portal 
com informações básicas e 
possibilidade de interação. 

Elaborado mapa 
mEntal prElImInar da 
pEdagogIa da vIda
Características, cosmovisão, 
linhas filosóficas e científicas, 
linhas pedagógicas, métodos 
e processos pedagógicos, 
referenciais mundiais e 
movimentos mundiais.

Elaborada a vErsão 
básIca do  HYpErlInK 
https://sites.google.com/
site/pedagogiadavida21/ 
Portal da Pedagogia da vida 

HIstóRICo

definido o formato 
e elaborados os 
quatro primeiros 
boletins.

gravação dos dEpoImEntos E 
Elaboração dos tEasErs 
•	 Jonas Bach Jr  
•	 Prof Gastão octávio Franco da Luz
•	 Prof. Rui simon Paz
•	 Prof. Raul J. F.de  oliveira 
•	 Prof. Neyda Ulysséa da UniBeM – 

Universidade espírita Bezerra de 
Menezes

dIReção de Gus schmökel.

gravado o áudIo 
do vídEo 01
Inspiração à 
Pedagogia da vida.

portal pEdagogIa da vIda
Lançado site em Wordpress 
contendo conteúdos básicos, 
linhas filosóficas e blog.
www.pedagogiadavida.com.br

mídIas socIaIs
Criada a página da 
Pedagogia da vida no 
facebook e o canal 
no Youtube. 

Estamos semeando uma nova 
educação para as futuras 
gerações! Participe! 

http://www.pedagogiadavida.com.br/
www.facebook.com/pedagogiadavida1
https://www.youtube.com/channel/UCWTckgO7v-56jewvaxoIlXQ

