
Entrevista com Fritjof Capra sobre Alfabetização Ecológica (Revista Ecológica)
www.revistaecologica.com/fritjof-capra-sobrevivencia-da-humanidade-depende-de-nossa-alfabetizacao-ecologica/

O Ponto de Mutação – (Filme 1h51m) www.youtube.com/watch?v=7tVsIZSpOdI

Especial José Pacheco - Escola da Ponte (23 min) www.youtube.com/watch?v=53bNtzTVix4

Mudando paradigmas na educação (12 min) www.youtube.com/watch?v=DA0eLEwNmAs

Escola Caminho do Meio mandalaescola.org/escola-caminho-do-meio/

Aprendizagem Viva www.aprendizagemviva.com.br

Escola Tem Solução www.escolatemsolucao.com.br

Entrevista sobre Ecosofia (Revista Página 22)
www.pagina22.com.br/2015/07/06/ecosofia-poe-a-vida-no-centro-do-universo/

Schumacher College www.innoveedu.org/pt/schumacher-college

Escola Atuação – exemplos inspiradores www.escolaatuacao.com.br/filosofia.php

Volta ao mundo em 13 escolas – Sinais do futuro no presente
(Livro em PDF de André Gravatá, Camila Piza, Carla Mayumi, Eduardo Shimahara)
educacaosec21.org.br/wp-content/uploads/2013/10/131015_Volta_ao_mundo_em_13_escolas.pdf

Transformar 2014 – Novos modelos de educação (Ryon Braga - 38 min) 
Fundador da Hope Educação e diretor da UniAmérica - fala sobre a experiência da universidade situada em Foz do Iguaçú (PR), sem 
divisão por séries e sem currículo organizado por disciplinas.
www.youtube.com/watch?t=297&v=9pR8hdNQnTY

Agradecemos a contribuição da Mari Anastácio com esta sessão.

Elaborado mapa mental 
preliminar da Pedagogia 
da Vida contendo: 
características, cosmovisão, 
linhas filosóficas e científicas, 
linhas pedagógicas, métodos 
e processos pedagógicos, 
referenciais mundiais e 
movimentos mundiais.

Elaborada a versão 
inicial do mapa mental 
do Ecossistema da 
Pedagogia da Vida.
Utilizamos este termo para 
retratar o ambiente orgânico 
de desenvolvimento desta 
pedagogia. 

Estratégia de atração 
para inicio do 
movimento:
vídeo de posicionamento, 
documentário com 
depoimentos, boletim 
informativo e um site com 
informações básicas e 
possibilidade de interação. 

Realizadas entrevistas 
apreciativas com:
•	 Araci UFPR,
•	 Gastão UFPR,
•	 Meiri – Instituto 

Ecosocial
•	 Janete da UNIPAZ
•	 Jonas da Pedagogia 

Waldorf. 

Foram definidos dois vídeos atratores 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. 

Gravado áudio para o vídeo 1 Inspiração à Pedagogia da Vida.

Definição da agenda de gravação de mais dois depoimentos.

Definido o formato e elaborado os dois primeiros boletins.

NOVIDADE, Confira! Lançado o site oficial www.pedagogiadavida.com.br, criado o domínio, contratada 
a hospedagem, comprados os templates e elaborada sua nova versão com conteúdo básico. 

Estratégia de 
estruturação: 
1. Conselho de 

desenvolvimento 
político-pedagógico 
formado de pessoas 
que são autoridade 
em educação em 
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.

Gravação dos depoimentos com Prof. Gastão Octávio Franco da Luz, Prof. Rui Simon Paz, Prof. Raul J. F. de 
Oliveira e Prof.a Neyda Ulyssea, com direção do Luiz Gustavo Schmoekel, diretor da Expression SGI.

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 amigos, ver os 
vídeos abaixo e os materiais, dialogando sobre eles e co-criando este processo.
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Histórico
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DO qUE Já 
FIZEMOS
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