Inscrições

www.movingcause.org
Entrada por donativo
No coração do Parque Nacional da Peneda Gerês,
na aldeia do Soajo, rodeada de montanhas,
florestas e lagoas de água pura, terá lugar o
encontro Ser EducAção. Serão três dias de
encontro para refletir sobre Ser, Educar e Agir.
Dirige-se a todas as pessoas de todas as idades!

Vamos:
• Contribuir para uma educação integral,
consciente, participativa, ativa e sustentável.
• Fortalecer rede de pais, educadores, crianças,
projetos, munícipes, comunidade, serviços e
instituições no Norte de Portugal.
• Contribuir para a criação de uma comunidade
de aprendizagem no Soajo.
• Potenciar os costumes da vila e o seu
desenvolvimento local.

O Encontro Ser EducAção é organizado por voluntários
que acreditam na necessidade de cultivar uma
sociedade mais cooperativa, sustentável e feliz.
Este é um Encontro de todos para todos. Para a sua
concretização houve um imenso investimento de
energia e dedicação por parte de muitas pessoas. Os
donativos serão utilizados para retribuir todos aqueles
que tornaram possível concretizar este Encontro.
Pedimos que o vosso donativo seja consciente. Desta
forma, queremos possibilitar a participação de todos e
confiamos que todos cuidem da sustentabilidade deste
movimento de transformação.
* A sua inscrição é um compromisso. Por favor inscreva-se
atempadamente para facilitar o trabalho de logística. Se não
puder comparecer por favor cancele a sua inscrição para dar
lugar a outra pessoa. Obrigada!

• Esclarecer questões legais.

Mais informação e contactos:
www.movingcause.org
http://mantadogato.wix.com/educa
sereducacao@movingcause.org

• Oferecer um fim semana divertido, libertador,
consciencializante, inspirador e unificante.

Organização:

Apoios:

Sábado (adultos)

Sexta
8h30

Sábado: crianças e adultos

Domingo

Círculo Matinal: yoga (Luzia Peixoto)

9h

Curando
Parentalidade
(Jason Baker)

9h30
10h

Expressão do
Ser (Luísa
Camejo)

Coaching na
Educação
(Vanessa Agra)

debate livre

Oficina de Teatro (João Quintas)

Oficina de
Pintura
(Cristina Poppe)

Oficina de
Cerâmica
(Filipa)

Caminhada a meditar segundo
instruções do mestre Tich Nacht
Hahn (Sangha Camélia Branca)

Lanche e outras tropelias

10h45
11h

Ed. Libertária
(Evelyne e
Vanessa)

11h30
12h

Padre Himalaya
e Educação
(Jacinto
Rodrigues)

Permacultura
na Educação
(Joana e
Yasine)

12h30

Ensino
Doméstico
(MEL, Luzia e
Arlete)

Casa das Brincadeiras em Construção (Cidade das Esponjas,
Catapultas e Pistas de berlindes) e Jogos Tradicionais

TEMPO LIVRE

13h

Semear a Escola de Sonho
(Moving Cause)

Regresso Soajo

13h15
13h30

ALMOÇO E DIGESTÃO
sesta musicada

14h
14h30
15h

Espetáculo Abraço Coletivo
(TerrAbraço)

Manta de Projetos Educativos (Manta do Gato)

15h30
16h
16h30

Conversa em Círculo (Filipe
Jeremias - Rede Educação Viva)

17h
17h30

Círculo de Partilha

18h
18h30
19h

Conversa entre projetos:
educAção a germinar (Elisabete
Alves - Fundação Serralves)

Oficinas Locais (pão, tecelagem, contos, Terra das Crianças), Casa
das Brincadeiras em Construção e Jogos Tradicionais

CHEGADA :
Círculo de
abertura

Espetáculo em Família

JANTAR

JANTAR

19h30
20h
20h30
21h

Cinema

Ensaio Aberto Rancho Folclórico das Camponesas do Soajo

Atuação Rancho Folclórico das
Camponesas do Soajo
Círculo final

