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    A capa 

O design da capa representa uma estrela de nove pontas com as diferentes áreas 

inter-relacionadas para ter em conta para a educação holística do Terceiro Milénio 

e alcançar o desenvolvimento do Ser. Estes aspectos são físico, emocional, 

cognitivo, estético-criador, ecológico, intuitivo, espiritual, social, multicultural e 

ético-solidário; Eles estão intimamente ligados com o planeta Terra e sua 

transformação actual. A estrela de nove pontas ou Monograma representa uma 

tríade de tríade e é um símbolo de progresso, realizações e satisfação. É ao mesmo 

tempo estabilidade e mudanças. A estrela de 9 pontas representa os nove passos 

evolutivos da matéria. 

Os três "o" Pedagooogia 3000 

As intersecções de três "o" de Pedagooogia 3000 são duas vezes a figura geométrica 

Vesica PISCIS. Simboliza a expressão sagrada da criação e representa o ponto de 

surgimento da Vida. O nascimento simbólico de um edifício com o novo sol é um tema 

universal relacionado também com a Vesica Piscis. Os egípcios acreditavam que dali saíram os números, os sete 

sons fundamentais, as letras e toda a sabedoria da criação. Dali derivam todas as relações matemáticas 

fundamentais e os números mais importantes como phi e pi. Também simboliza a visão compartilhada, a 

compreensão mútua entre indivíduos e a transferência de Conhecimento. 

"Sempre que um novo campo é gerado, é gerada uma nova dimensão, um novo som na escala musical, uma 

nova cor na escala cromática. Assim, se vai construindo quatro, cinco, seis esferas e agora estão chegando à 

sétima e última com a qual se fecha o primeiro ciclo e conclui a semente da Vida", explica Fernando Malkun em 

seu filme O Olho de Horus. 

 



Cadernos pedagooogicos #3 
 4 
  Desenvolvimento Físico Integral 
  

Desenvolvimento Físico Integral 

 Índice 
 

Introdução 5 

Desenvolvimento Físico e Integral é a base 6 

Benefícios terapêuticos 8 

Benefícios educativos 8 

A preguiça 9 

Base cientifica 9 

Actividades recomendadas 9 

Em casa 10 

Os desportos 11 

Exercícios práticos 12 

Terapias extra-escolares 16 

Depoimentos 17 

Ficha técnica 19 

Co-criando meu próprio caderno 20 

Temas de reflexão para trabalhar e ideias práticas para si mesmo 22 

Glossário 22 

Bibliografia 23 

O que é a Pedagooogia 3000 24 

O que é a ligação mundial parA a nova educação (em Ane)? 24 

 

 

Este caderno # 3, Recomendações Desenvolvimento Físico Integral foi compilado graças à 

colaboração de Ivette Carrión, educadora e terapeuta, Directora do Centro de Investigação ASIRI de 

Lima, Peru, Daniel Pacheco e Daniela Martínez, conselheiros educacionais e terapeutas holísticos, 

ambos de La Paz, Bolívia. 

 

Contactos: 

Ivette Carrión, indigouniversal@gmail.com  
Daniel Pacheco, danielpachecoramiraz@hotmail.com  
Daniela Martínez, terapiafloral.lapaz@gmail.com  
 

Siglas e Fontes 

ep: Comunicação pessoal (gravadas em fita que se encontram nos arquivos de Pedagooogia 3000) 

ae: Artigos electrónicos 

ce: Correio electrónico 

 

As referências bibliográficas são citadas da seguinte maneira: primeiro o autor, em seguida o ano da 

edição e a página. Por exemplo (Goleman, 2006:53) 

 

mailto:indigouniversal@gmail.com
mailto:danielpachecoramiraz@hotmail.com
mailto:terapiafloral.lapaz@gmail.com


Cadernos pedagooogicos #3 
 5 
  Desenvolvimento Físico Integral 
  

Introdução 

Por que esses cadernos? 

Estes cadernos representam o início de uma série que se desenvolve instrumentação da Pedagooogia 3000, de 
ASIRI e muitos outros fluxos e iniciativas das comunidades educativas actuais que procuram por mudanças na 
educação apontando para o desenvolvimento integral ou holístico do Ser. Inclui olhar harmônica e 
equilibradamente os níveis: físico, emocional, cognitivo, ecológico, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, 
multicultural e ético-solidário, de ser humano. Estes cadernos consistem na compilação de experiências de 
muitos pesquisadores, professores, terapeutas, pais e mães que, sentiram que a educação é "algo mais", que 
leva a algo maravilhoso: o despertar do Ser, o despertar de algo precioso, algo sagrado.  

 

A todos e todas,…e aos meninos/as, jovens, toda nossa imensa gratidão. 

 

Mudam as crianças, muda a educação...e Dramaticamente! 

 
Também estes cadernos incorporam resultados de nove anos de pesquisa as mudanças existentes nas crianças 
hoje e a educação que eles precisam, e que tem sido amplamente documentado no livro Pedagooogia 3000, 
Guia prático para professores, pais e para si mesmo. Tivemos de implementá-lo! As crianças de agora mudaram 
de maneira formidável, a tecnologia também, a sociedade também, os tempos também e as necessidades 
também e precisa também. É lógico que mudará a educação, primeiro de sector atingido por esta onda de 
crianças diferentes na sua maneira de mudar de aprender, nos seus interesses, procuras metafísicas e 
existenciais, na sua maneira de viver, sentir e ser. Por isso, convidamo-los a consultar o caderno # 2, onde 
podemos rever esses recursos e dar algumas recomendações básicas para a sua educação harmoniosa e 
amorosa. 

Estes cadernos foram colectados para responder à procura cada vez mais urgente, tanto dos professores como 
dos pais que perguntam "e agora... o que fazer? Precisamos de idéias, coisas concretas, algo novo, algo 
concreto... ". Mas, estamos conscientes no entanto que cada caderno é apenas um ponto de base, umas 
sugestões, lançadas algumas idéias práticas, em que cada um vai desenvolver suas variantes, co-criação, um 
monte de outras idéias, com as crianças e de acordo com seus recursos e ambientes ecológicos, culturais, 
sociais e políticos, bem como de acordo com os interesses, idéias e sentimentos de cada um. 

Fazendo aprende-se 

O importante é começar a fazer (FAZENDO, não há outra maneira de aprender nestes tempos) e estão a surgir 
muitas outras técnicas, idéias e experiências. Qualquer idéia apresentada é apenas uma base sobre a qual é 
imperativo adaptar-se, explorar, expandir, co-re-criar, de acordo com a idade das crianças (os exercícios 
também podem ser adaptados para jovens, adultos e idosos, pré-natal, educação "especial", terapias 
específicas, etc.... 

Cadernos em acção! 

A medida que vamos explorando, convidamo-los a enviar suas sugestões, técnicas, idéias, melhoramentos a 
npaymal@pedagooogia3000.info, educoooopedia@gmail.com 

Podem-se encontrar estes cadernos em www.pedagooogia3000.info gratuitamente 
Colocaremos as ampliações, melhoras e mais idéias à medida que avançamos 

 
 
 
 
 
 

mailto:npaymal@pedagooogia3000.info
mailto:educoooopedia@gmail.com
http://www.pedagooogia3000.info/
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Tudo está interligado 
 
É importante lembrar que tudo está interligado. Tivemos que dividir os cadernos por áreas de desenvolvimento 
e eixos de técnicas, mas um leva ao outro e assim por diante. Na verdade não podemos separá-los.  
 
Um supermercado de ferramentas práticas e idéias 
 
Todos os cadernos têm sua importância e uma finalidade específica. Os Cadernos desta série são 
simultaneamente pedagógicos e terapêuticos. Foi desenvolvido ser usado tanto em escolas, em casas (com 
nossos filhos, netos, sobrinhas e sobrinhos, vizinhos, nossa mãe, é divertido...) bem como em diferentes 
centros de desenvolvimento pessoal e clínicas. O propósito geral é a formação de um supermercado de 
ferramentas práticas e idéias. Levamos o que precisamos, em qualquer ordem, de acordo com nossos desejos, 
necessidades, interesses, nosso sentimento, não importa... 
 
Físico, físico, físico 
 
Quando houver dúvida sobre um procedimento educativo ou nosso próprio desenvolvimento pessoal, retornar 
para o caderno básico, #3, O Desenvolvimento Físico Integral, porque tudo se "passa" através do ambiente 
físico e do corpo (quer gostem ou não!), neste ambiente onde nos desenvolvemos. Tudo, desde do emocional 
até ao espiritual, passa pelo nosso corpo físico (é por isso, que estamos nesta realidade...). Também como 
educadores é o nível mais fácil, "seguro" e lúdico para desenvolver e veremos que existem milhares de 
maneiras de fazê-lo. E é divertido! Seus benefícios são enormes. 
 
Acima de tudo que desfrutemos, aprendamos junto com as crianças, que educamos. 
E que cada um de nós cresce... 
 
 
 

Co-re-criemos uma educação vibrante maravilhas e magia, onde as crianças (e nós!) 
estamos espantados, descobrimos, desfrutamos e vivemos em toda a plenitude que do Ser. 

Tudo o que sonhamos está aqui e muito mais. 
Agora… é a hora. 

 

O Desenvolvimento Físico Integral é a base 

Este caderno é a base para todo o processo educativo e de crescimento pessoal, no que se refere a 

parte física do ser humano. Ele é projectado para aprender a viver todos os aspectos físicos da vida. 

Facilita os alunos (e os adultos) a fluir simplesmente com seu corpo e com a vida. Aceitar, crescer e 

desfrutar a vida na Terra. 

O desenvolvimento físico abrangente permite que, entre vários benefícios: 

- Ficar à vontade em nosso corpo. 

- Aceitar encarnar, ou seja "viver plenamente em nosso corpo, sem ficar pendurados nos centros 

superiores de energia". (Pacheco, 2009:cp) 

- Ter bons hábitos de enraizamento ou técnicas de enraizamento para viver mais à vontade em nossa 

realidade física. Isso garante ter estabilidade e equilíbrio na vida. 

- Poder concretizar fisicamente nossas idéias e projectos. 
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Quando alguém está preso em sua sala de aula, com sua família ou em si mesmo, por favor regresse 

a este caderno e as informações aqui contidas, vão ajudar a desbloquear a situação. 

O Desenvolvimento integral é baseado principalmente no corpo, no presente, no aqui e agora, de 

facto, os outros corpos, emocionais, mentais e espirituais, passam necessariamente, através do 

corpo físico e regem-se pela maior parte das nossas glândulas, hormonas, sinapses, etc. 

Daniel Pacheco, conselheiro pedagógico diz: 

"O corpo é a base sobre a qual tudo se desenvolve. Sem nosso corpo não estamos aqui e agora, 

nesta realidade, e com tudo o que temos que fazer. Na verdade, toda a carga emocional, mental e 

espiritual aloja-se no corpo físico. Não quero com isto dizer, que cada um aja para seu lado, apesar 

de serem corpos ou níveis diferentes e independentes, de alguma forma eles estão interligados. 

Existir a este nível e ser capaz de sentir nossos níveis diferentes de consciência é possível através do 

corpo. Portanto, é importante que o nosso corpo físico esteja estável e forte. Quanto mais forte e 

mais saudável, mais energia subtil e espiritual pode perceber e conter. Se nós estamos 

desconectados fisicamente, descentrados, aéreos, a informação que recebemos e com a qual 

trabalhamos, não será clara ou centrada. O mesmo se passa com as emoções. Em outras palavras, se 

alguém quiser estar focado, centrado e estável, precisa estar bem conectado com o corpo. Além 

disso, o corpo trabalha o presente, o aqui e agora. Quando nos conectamos com o corpo, tendemos 

a estar mais presentes, mais no momento. E isso é essencial para desenvolver o dia a dia. Em geral 

estamos pensando no passado ou no futuro e não estamos no presente. Quando estamos no 

presente tudo isto torna-se claro e a parte material também flui. Portanto, o desenvolvimento 

integral é dado primeiro através do corpo. 

As crianças que nascem ultimamente [2009] são tão intuitivas e espirituais que não atingem o físico, 

ao corpo e não conseguindo ancorar-se no mundo material. Eles vivem em outros níveis não-físicos, 

e custa-lhes a baixar ao corpo, a desenvolver fisicamente e a se sentirem à vontade num corpo físico; 

estar numa realidade terrena é para eles, às vezes, muito difícil, é um desafio. É por isso que é 

importante fazer algo físico e concreto. Fazer coisas para sentir o corpo e ser claro que o tem de 

fazer aqui e agora. Caso contrário, as crianças e jovens podem-se desconectar completamente. E 

temos casos de depressão em crianças e suicídio nos jovens. 

O Desenvolvimento físico permite fazer. Às vezes sabemos e sentimos, mas não fazemos. Permite 

baixar ou precipitar as coisas à Terra. A energia da Terra ajuda as crianças e jovens a perceberem: 

coisas, planos, idéias, projectos criativos, etc. Se assim não fosse por que viemos à Terra? 

Isto é o desenvolvimento integral, vivendo conscientemente e de forma equilibrada, todos os 

aspectos da Vida, dos mais físicos, terrenos, carnais até ao lado mais espiritual ". (Pacheco, 2009:cp). 
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Benefícios Terapêuticos 

Ter um bom desenvolvimento do nível físico, explica Daniela Martínez, terapeuta holística, nos 

permite: 

- Ser capaz de nutrir o poder da terra, ter vitalidade e ser saudável. 

- Equilíbrio, reduzir o stress físico e emocional. 

- Purificarmo-nos (descartar de toxinas, tanto físicas como subtis). 

- Superar mais facilmente a crise emocional. 

- Superar a depressão e ansiedade. 

- Evitar desequilíbrios mentais. 

Não trabalhar suficientemente esta área, pode resultar: 

- Desequilíbrio mental e emocional (depressão, ansiedade, etc.) 

- Problemas nos pés e pernas; quedas e lesões. 

- Problemas de coluna e ossos. 

- Má circulação. 

-Perda de peso, problemas para comerem, fraqueza física. 

- Mentais. 

(Martinez, 2009: ae). 

Benefícios educativos 

Ter um bom desenvolvimento a nível físico, permite-nos na escola: 

- Atingir uma boa concentração. Centrar a mente. 

- Superar facilmente o défice da famosa atenção e hiperactividade. 

- Conseguir que as crianças façam rapidamente e com gosto as suas tarefas, dando-lhes mais tempo 

para socializar e praticar actividades extracurriculares que lhes interessam. 

- Evitar a falta de carácter, apatia, preguiça e negatividades. 

- Ajudar as crianças a ser mais organizadas. 

- Abraçar a vida: saber e assumir o nosso propósito. 
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- Vivermos a realidade, no momento presente. Viver a vida diariamente. Torna mais fácil o contato 

com a realidade terrena. 

- Sentirmo-nos confortáveis em nosso corpo. Aceitá-lo (especialmente meninas e adolescentes). 

Preguiça 

Uma grande vantagem de cuidar do lado físico, além de ter filhos saudáveis, que não ficam doentes o 

tempo todo, é combater a preguiça. Ao superar a preguiça física, trabalha-se também o carácter. E 

então, as crianças superam mais facilmente a preguiça emocional, cognitiva, intuitiva e espiritual. 

Ensina-lhes a persistência e a resistência. A não deixar seus sonhos. Dá-lhes força e vitalidade. 

"Ou seja, permite-lhes ser activos, trabalhadores, alegres, optimistas e com capacidade para superar 

os obstáculos que se lhes apresentam. Dá-lhes força de vontade, capacidade de agir e permite a 

formação de sua identidade", diz Daniela Martínez. (Martinez, 2009:ae). 

Este aspecto está ligado totalmente à décima segunda inteligência, inteligência prática, que tão 

necessária é nestes tempos. 

Base cientifica 

Candace Pert, famosa pesquisadora em biologia molecular dos Estados Unidos indica que: "as 

memórias não são armazenadas somente no cérebro, mas também na rede psicossomática que se 

estende por todo o corpo ao longo das conexões entre órgãos e até a superfície da nossa pele." 

(Candace, citada por Diaz, 2008:99). 

Por outro lado, Luis Angel Diaz, director da CMR - Celular Memory Release e fisioterapeuta 

qualificado, explica: 

- O campo electromagnético humano economiza memória e imprime todas e cada uma das células 

do corpo físico com informação energética ou info-energia. 

- A soma de todos os itens acima dá origem a uma sopa de energia única a que chamamos de “EU” 

com as características, tendências, talentos e deficiências físicas, mentais e emocionais que cada um 

de nós experimenta na vida. 

- É assim que cada um de nós vibra numa frequência de energia única. Nós somos seres 

electromagnéticos que geram ou atraem suas próprias vidas de acordo com a frequência com a qual 

você ressoa internamente." (Diaz, 2008:101). 

Actividades Recomendadas 

Para fortalecer a parte física das crianças, que antes de mais estão em pleno crescimento fisiológico, 

recomenda-se as seguintes actividades: 

- Saídas para o campo (pelo menos uma vez por mês), camping, treking/caminhadas (pelo menos 

andar 3 dias seguidos), piquenique, etc. 
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- Desportos, especialmente ao ar livre. 

- Ir à praia. 

- Fazer, todos os dias, alguns exercícios de Brain Gym e alguns dos exercícios mencionados neste 

caderno. 

- Realizar qualquer exercício que desenvolva os 5 sentidos (tais como cozinhar, cheirar flores, ouvir 

os sons da natureza, tocar diferentes texturas, veja as cores subtis, experimentar sabores diferentes, 

etc.). Um exemplo muito engraçado: na aula de cozinha, vendar os olhos das crianças e coloque uma 

gota de sabor na sua língua (limão, chocolate, sal, etc.), pedir-lhes para desenhar o sentimento, que 

estão sentindo. O desenho pode ser feito com os olhos fechados ou abertos. 

- Todos os tipos de dança, circulares, de expressão corporal (veja mais no caderno pedagooogico # 21 

Formas e movimentos). 

- Comer alimentos saudáveis, beber água pura. 

- Cuidar de nosso corpo, nossa saúde, nossa beleza natural. 

- Fazer trabalhos manuais, artesanato, construção, carpintaria, mecânica, etc. trabalhos físicos em 

geral. 

Exercícios de enraizamento 

Recomenda-se também, exercícios de ancoramento ou enraizamento diariamente, consistindo, por 

exemplo: 

- Todas as actividades que estão ligadas com a terra: cuidar de um jardim, bio-jardinagem, trabalho 

agrícola, etc. 

- Criar animais de estimação. 

- Produzir sons, tocando bateria. 

- Massagem dos pés e todos os exercícios que permitam sentir e despertar os pés, como andar 

descalço na relva, campo, areia e outras texturas naturais. 

- Construções na areia, mexer na terra... Sujar (Sim!). 

- Visualização para se conectar com a Terra. 

-Tocar e sentir o poder das pedras preciosas, cristais, quartzos. 

Em casa 

Todos os exercícios anteriores. Aconselha-se, também, que: 

-As crianças andem a pé (em vez de estar constantemente nos carrinhos de bebé quando são 

pequenos ou nos autocarros escolares e de carro quando são jovens). 
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- Cozinhar... e lavar a louça. 

- Pintarem os seus quartos. Que possam escolher a cor que mais gostam (desde que não seja preto 

puro ou cinza). Que possam fazer uma pintura numa parede inteira. 

-Ajudem activamente e com responsabilidade nas tarefas domésticas. 

Desportos 

Há crianças e jovens que gostam de desportos suaves, outros gostam dos fortes. Alguns odeiam 

totalmente os desportos, especialmente desportos fortes. Não devemos forçá-los, mas cuidado para 

eles não se envolverem na preguiça... Dê-lhes a liberdade de escolher o que mais lhes convêm de 

acordo com seu metabolismo. Ensiná-los a escutar seu corpo, a conhecerem-se. 

Desportos suaves 

- Yoga para crianças e massagem 

- Natação 

- Artes marciais suaves: Tai Chi, Chi Kung 

- Tiro com arco 

-Caminhar 

- Exercícios de alongamento 

-Movimentos espontâneos, Katsugen (ver caderno pedagooogico # 21, Formas e movimentos). 

Desportos fortes 

- Dança contemporânea, dança folclórica, ballet, dança do ventre, danças tribais, etc. 

- Futebol, basquetebol, atletismo, etc. 

- Capoeira 

- Artes marciais rápidas: Aikido, Karaté, Kung Fu, Nei Kung 

-Taekwondo 

- Linguagem corporal 

Recomenda-se também a equitação e todas as actividades em geral, que estejam relacionadas com 

animais (cães, golfinhos, baleias, etc.) sem ser caçar ou pescar, pois a maioria das crianças da Nova 

Era traumatizam-se ao ver matar. 
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Exercícios práticos 

1. Sentir o corpo 

  Um exercício muito simples antes de começar uma aula. Fazer uma respiração profunda, 

sentindo o corpo. Todos o corpo ao mesmo tempo. Isto centra-nos. É como juntar (ou igualar) as 

percepções e o corpo. Acima de tudo, sentirmos os pés e pernas, que é por onde se fica 

enraizado. Quando a energia é ancorada, ficamos claros, nítidos e centrados. Estamos ligados à 

Terra, ao presente, no Aqui e Agora. 

Descrição 

Crianças ou jovens pessoas de pé e fazem uns exercícios de libertação: pular, apertar as mãos, 

pés. 

Então, fecham os olhos, ficam em pé e orientamo-los pela voz: 

"Fazemos uma respiração profunda. 

Sentimos nossos pés... Sinto a energia debaixo dos meus pés... Sinto as solas dos meus pés... 

Sinto as minhas pernas... 

Fazemos outra respiração profunda. Sinto meu corpo todo. 

Fazemos outra respiração profunda. Estou fora do meu corpo... escuto sons externos... 

Agora estou dentro do meu corpo... meu coração, estômago e pulmões... 

Eu relaxo. Respiro profundamente, estou em paz, estou tranquilo/a. 

Quando quero, abro os olhos e dou um sorriso para a primeira pessoa que vejo." 

2. Exercícios básicos de Brain Gym 

Através de movimentos do nosso corpo, nós desenvolvemos nossa capacidade cerebral, 

formando mais redes neurais. Portanto, é essencial para o processo de aprendizagem permitir: 

- Que as crianças explorem todos os aspectos de movimento e equilíbrio em seu ambiente. 

- Que se expressem com movimento. 

- Não força-los nas aulas a permanecer quietos e inertes atentos a um único foco: o professor. 

Na Brain Gym, a ginástica cerebral do Dr. Paul Dennison, é um conjunto de actividades rápidas, 

divertidas e energéticas. Estas actividades preparam as necessidades específicas no campo do 

pensamento ou da coordenação para qualquer aprendizagem (concentração, memória, leitura, 

escrita, organização, escuta, coordenação física, etc.). Permite-nos desafiar qualquer bloqueio de 

aprendizagem e apontar para qualquer objectivo que seja apropriado para qualquer idade. A 

Ginástica Cerebral desenvolve as conexões neurais no cérebro da mesma forma como a 

natureza: através do movimento. Os movimentos musculares coordenados activam a produção 
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de neurotrofinas que são substâncias naturais que estimulam o crescimento das células nervosas 

e aumentam o número de conexões neurais no cérebro. Então vamos rever alguns exercícios 

mais fáceis de fazer durante uma aula. Chama-se PACE e é feito em quatro etapas. 

Descrição das quatro etapas do ECAP (ou PACE) 

E para Energético 

C para claro 

A para Activo 

P para Positivo 

Estes exercícios ajudam-nos a obter o positivismo, poder de ação, clareza e energia. São os 4 

estados necessários para uma auto-aprendizagem cerebral integrada. Eles levam a um ritmo 

constante dentro de si mesmo. 

1º Passo: beba água. É o meio que aumenta o potencial eléctrico através das 

membranas celulares e é essencial para a função do sistema nervoso. 

Corresponde à energia E de Energia. 

2º Passo: Botões do cérebro. Massajando com os dedos, os botões de chamada 

cérebro (tecido macia sob a clavícula ao lado direito e esquerdo do esterno). 

Liberta movimentos oculares reprimidos, relaxando a tensão dos músculos na 

parte de trás do pescoço, a mesma que começa na área visual/occipital. 

Corresponde ao C de Claro. Tempo aproximado de 1 minuto. 

Passo 3: Cross Crawl ou também chamado rastejar cruzado. Movimento que 

alterna com o braço e a perna opostos e o outro braço e a perna oposta. Estimula 

os dois hemisférios cerebrais direita-esquerda ao mesmo tempo. Corresponde ao 

A de Activo. Tempo aproximado de 1 minuto. 

 

 

4º Passo: ganchos. Ele corresponde a P por Positivo. 

Isso é feito em duas partes: 

- Primeira: você coloca um tornozelo sobre o outro, estendem-se os braços e 

cruzam-se as mãos, se entrelaçam-se dedos com as mãos sobre o peito. Ficar 

assim durante um minuto aproximadamente, colocando a língua no palato, 

movendo os olhos que têm que estar abertos. 

- Segunda: Descruzam-se as pernas e as mãos e junte as pontas dos dedos, 

durante outro minuto. Mesma pressão da língua no palato. 
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Os ganchos devolvem o equilíbrio após um stress emocional ou ambiental. Activam a integração 

hemisférica, aumentam a coordenação motora fina e melhoram o raciocínio formal, uma vez que 

movimenta a electricidade produzida a partir da parte cerebral posterior do cérebro para os centros 

do mesencéfalo e neocórtex. 

(Para obter mais informações, entre em contacto com Maria del Carmen La Valle, Licenciada em 

Psicopedagogia, Buenos Aires, Argentina: no e-mail: lavallemc@yahoo.com.ar). 

3.  Semear plantas comestíveis e comê-los 

Germinar, crescer e colher as plantas...e comê-los. Nós podemos semear em gavetas ou vasos se 

não temos terra. O processo de cuidar de um jardim ensina consistência e enraíza-nos. Vemos o 

processo criação física e é realmente mágico. É uma maneira de nos nutrirmos com a energia da 

terra directamente, sendo parte do processo (em vez de comprar coisas que são de todas as 

listas). Ajuda a estar ciente da terra e do nosso corpo. 

Descrição: Consulte o Caderno pedagooogico # 6, Desenvolvimento Ecológico Integral. 

4. Jogo da árvore 

Para desenvolver os cinco sentidos e estar ciente do nosso corpo. Se possível fazer descalços, 

melhor se estivermos ao ar livre, embora também funcione dentro de casa. 

Descrição 

É feito com grupos de 4 crianças. Dar instruções de que o exercício deve ser feito suavemente e 

sem gestos bruscos ou bater. 

Uma das crianças representa a árvore e é colocada no centro. Os outros são colocados à volta. 

- Um toca o pé da árvore, dá-lhe socoquinhos, toca-a suavemente e mais forte, etc. (a idéia é 

ajudar crescer as raízes da árvore). 

- Outro faz de vento e sopra ou agita algo que produz corrente de ar. 

- Outro faz de chuva e dá pequenos golpes nos ombros, como se fossem gotas de água. 

Em seguida, altere de criança, até que todos tenham sido árvore, raiz, vento e chuva. 

No final, sentam-se todos em círculo e pergunte-lhes como se sentiram. Opcional: Pode pedir 

para desenhar como se sentiram. 

5. Massagem dos pés 

A massagem dos pés é outra técnica de âncora. Pode fazê-la a si mesmo ou entre duas pessoas, 

de acordo com a situação. 

Existem várias maneiras. Aqui está uma maneira simples que todos podemos fazer. 

 

mailto:lavallemc@yahoo.com.ar
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Descrição 

Comece com o pé esquerdo (Neste exercício deve estar sentado no chão ou numa cadeira). 

- Massajar os dedos dos pés. Insista nos dedos que precisam mais. Dê suaves rotações para o 

dedo grande do pé. 

-Massajar a planta do pé, insistir na curva a meio do pé (ponto da terra) e em qualquer ponto 

que dói. 

- Entre os metatarsos, Massaje suavemente. 

- Fazer rotações nos tornozelos. De um lado e do outro. 

- Dar pequenos golpes na sola dos pés, nos pés, tornozelos e pernas. 

Então parar e sentir o pé esquerdo. Perguntar às crianças como se sentem. 

Prossiga com o outro pé, o direito. Repita os mesmos passos. 

6. Conectar com a Terra 

Outras técnicas de fixação podem ser: 

- Pisar terra seca, pasto, com os pés descalços. Sentir que ambos os pés sustentam o mesmo 

peso do corpo. Em seguida, alternando: andar devagar sentindo cada movimento dos pés, andar 

nas pontas dos pés, sobre os calcanhares, etc. 

- Mudar de textura: areia, terra, pedras, etc. 

- Diversão: andar sobre a água! 

- Outra técnica divertida: pintar com os pés (especialmente com o esquerdo, porque está ligado 

com o hemisfério direito). 

- Pinte as unhas dos dedos dos pés (para meninas) ou qualquer desenho sobre pés (para todos). 

- Muito bonito, especialmente com crianças pequenas: nós deitamo-nos na relva de peito para 

baixo, abrimos os braços e damos um grande abraço à nossa mãe Terra. Se quiserem, podem 

dar um beijo. Permitir que as crianças estejam assim, o tempo que queiram. É um bom 

exercício. Em seguida, as crianças terão esta conexão com a Terra em toda sua Vida. Sentarem-

se em círculo e cada um, diz o que sentiu (regra: não interromper o orador.), escutamos com 

todo o respeito, sem comentários. Só para dizer obrigado ao fim e passar à criança seguinte). 

Basicamente, qualquer exercício onde se sente a terra e pés, ajuda a enraizar-se. 
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Terapias depois da escola 

1.  Visualização de enraizamento 

Ele pode ser feito em casa ou durante uma actividade depois da escola, se possível com um terapeuta 

profissional. 

Descrição 

Este exercício é feito em pé. Fique à vontade. Feche os olhos. Relaxe. Respire profundamente, três vezes 
em seguida oriente as crianças com voz calma e lentamente, ajudá-los a exibir o seguinte: 

"Eu respiro profundamente... (1) Sinto as solas dos meus pés... Faz-me cócegas... 

Imaginamos que raízes de solas dos meus pés até ao centro da Terra. Como uma cenoura... Existem raízes 
secundárias que continuam para os lados também... 

Sinto a energia da Terra, seu amor, seu abraço... 

Eu sinto que a força da Terra é como uma seiva que sobe pelos meus pés, minhas pernas, meu coração e 
enche-me de energia... 

Apenas sinto... Aguarde alguns minutos em silêncio. 

Então, retiro as raízes secundárias e raiz grande... Sinto-me um tubo de luz que vai dos meus pés ao 
coração da Terra. 

Eu posso sentir as batidas do seu coração... com a batida do meu coração... 

Mantenho esta energia pura em meu coração... 

Eu sou grato. Estou aqui e agora. Abrir os olhos. 

Opcional: visualizo então que saem ramos e folhas de minha cabeça sair. Eu sou como uma árvore. 

2.  Visualizações com a Terra 

Breve descrição 

"Vou para o campo, flores, terra, pedras, coisas estáveis. Faço uma caminhada imaginária num lugar da 
natureza que eu amo (o que aparece na minha visão interior). Vou para um lugar que me agrada muito. 
Sinto, escuto...sons, cheiros...calor do sol agradável...vento suave na minha pele. Eu Deito-me e sinto a 
terra. Dou-lhe um abraço. 

Estou cheio de energia... Se alguém aparece (na minha visão interior) escuto as suas recomendações... 

Deixo-me ir. Aguarde alguns minutos em silêncio. 

Retomo o mesmo caminho de volta. Sou grato. Estou aqui e agora. Abro os olhos. 

Para saber mais sobre monitores, ver caderno pedagooogico # 26. Visualizações e relaxamento criativo 

(1) Os três pontos (…) significam uma breve pausa de silêncio. 
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Depoimentos 

 
Dança do ventre me salvou 

 
"Quando eu tinha 12-13 anos tinhas muitas depressões. Não me entendia a mim mesma, nem ao 
mundo nem aos outros, especialmente não entendia por que as pessoas eram tão cruéis, 
especialmente com os animais. Eu não sabia qual era o meu propósito. Ninguém me entendia... 
Quando tomo banho, eu tinha vontade de chorar e de não viver mais tempo. Minha mãe não sabia o 
que fazer comigo. Via coisas obscuras em todos os lugares. Felizmente, uma amiga convidou-me para 
danças árabes (dança do ventre). Eu gostei muito. Lentamente recuperei a confiança em mim 
mesma, eu aceitei meu corpo, estar aqui... Nós somos um bom grupo. Não faltei a nenhuma aula. 
Agora tenho 16 anos, faço um monte de coisas (todos extra escolar), Sirvo, ajudo em várias 
organizações, sinto-me muito bem... Faço outros desportos como caminhadas em trilhos na 
Cordilheira dos Andes. Saliento novamente que foi muito importante ser capaz de sentir meu corpo 
mover-se, descobri-lo e amá-lo. Na dança aprende-se muito a dissociação do corpo. É engraçado, 
mas na adolescência tendemos a movermo-nos, de uma forma pesada com nosso corpo, tratando-o 
de forma muito superficial e não como o motorista maravilhoso que é. Sentia-me muito mal com a 
minha pele, caminhou cabisbaixa, tudo me afligia e então pouco a pouco fui encontrando esse lado 
feminino que eu tinha guardado, a minha criatividade também cresceu, tal como a espontaneidade, 
leveza e elegância e tantos outros aspectos que muitas mulheres têm. Temos de aprender a 
conhecer todas as fibras do nosso corpo. Passamos a vida inteira nele! Então pode parecer óbvio 
conhecer teu corpo, mas para muitos não é. Além disso, muito poucas vezes cuidamos dele de 
verdade (e não me refiro a passar creme todas as noites), e sim, ir muito longe, nossa alimentação 
diária é terrível, nem sequer o hidratamos ou o exercercitamos. Então, como vamos fingir que o 
conhecemos?" (Maria, 16, 2008:cp). 

Arte marcial 

"Eu estava muito desconectada e com bastantes quebras de humor: um dia, eufórica, voando, cheia 

de amor e no dia seguinte, no chão, não queria nada, nem levantar-me... Só me apetecia chorar e um 

temperamento terrível! Isso incomodou muito... Eu não sabia o que fazer, e em vez de ajudar, os 

psicólogos faziam-me sentir pior... Quando alguém me disse que o problema era físico, não 

psicológico. Na verdade, naquele momento não fazia qualquer desporto (apesar de em garota ter 

praticado muito.) Comecei pela arte marcial, Tai Chi, depois Kung Fu (que é mais rápido), Yoga para 

alongamento e paz interior. Recuperei a força física (até fazer corrida de 10 km de distância, que é o 

que posso fazer agora), minha vitalidade e mais do que tudo a tranquilidade. Sinto-me equilibrada 

fisicamente e percebi que o lado emocional, e de alguma forma o espiritual, tem seguido... É incrível! 

Ahhh e eu alimento-me muito melhor... e sinto que agora posso ajudar os outros. (Isabel, 22, 

2007:cp). 

Conectar com o mundo físico 

Marielle Croft, do Canadá, adverte: "algumas crianças recentemente nascidas tendem a ser muito 

intuitivas, místicas e psíquicas. A maioria deles é capaz de perceber a realidade a partir de uma 

perspectiva multidimensional, incluindo o que está além do tempo e do espaço. Alguns deles serão 

muito sábios para sua idade durante a infância. Outros podem sofrer problemas de saúde devido um 

corpo físico hipersensível. Alguns também podem ser incapazes de atingir qualquer conexão 

coerente e realista no mundo físico. Em suma, eles tendem na maior parte do tempo a permanecer 
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em seus chakras superiores (níveis mais elevados de consciência). Isto fará com que provavelmente 

experimentem um certo grau de resistência quase totalmente de descerem para a forma física. Seu 

problema geral é a falta de enraizamento. Pais e educadores podem ajudá-los grandemente 

utilizando o apoio de terapeutas para ajudá-los a descer e estabilizar no corpo humano. Quando 

chegarem ao momento de abraçarem sua vida adulta, estes tratamentos irão provar ter sido uma 

mais-valia para a gestão eficaz e realista de responsabilidades". (Croft, 2009:ae). 

 

Pais e educadores podem contribuir enormemente para as crianças, usando o apoio de terapeutas 

para ajudá-los a descer e estabilizar o seu corpo. 
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Ficha Técnica 

Caderno pedagooogico 3000 # 3 
Titulo Desenvolvimento Físico Integral 

 
 

Definição 

O desenvolvimento físico integral consiste em qualquer trabalho terapêutico ou 
educacional que permita fortalecer a parte física, o aqui e agora, a vida e material 
prática do aluno. Também está ligada à conexão com a terra, a saúde, cuidado de 
saúde do corpo e da identidade. É a base desenvolvimento integral. 

Tipo de ferramentas 
usadas 

Ferramentas bio-inteligentes principalmente 

Exemplos de 
actividades 

Saídas didáctilas ao ar livre 
Desportos, especialmente ao livre 
Exercícios de Brain Gym 
Desenvolver os 5 sentidos 
Todos os tipos de dança e expressão corporal 
Comer saudavelmente, beber água pura 
Cuidar do nosso corpo, nossa saúde, nossa beleza natural 
Fazer trabalhos manuais, artesanato, bricolage, trabalhos de construção, carpintaria, 
mecânica…Todo o trabalho físico em geral. 
Exercícios de ancoramento e enraizamento: Actividades com a Terra, jardinagem, 
bio-agricultura, criar animais de estimação, sons, massagens dos pés, fazer cerâmica, 
brincar com a areia ou terra, visualizações para se conectar à Terra… 

Tipo de inteligências 
múltiplas envolvidas 

Inteligência corporal-cinestésica 
Inteligência visual-espacial e musical 
Inteligência naturalista 

Áreas curriculares 
nas quais se pode 
desenvolver 

Educação física 
Filosofia 
Biologia 
Todas as matérias devem com um pouco de Brain Gym, relaxamentos, respirações ou 
outro exercício que os alunos e o professor prefiram 

Política do 
estabelecimento e 
dos professores e 

pais 

Recreios. Politica de estabelecimento de aproveitamento do tempo nos recreios pra 
trabalhar coordenadamente o aspecto físico 
Pôr no Pátio altifalantes para dançar em grupo 
Decisão do Conselho directivo e dos pais para organizar com mais frequência saídas 
didácticas 
Formação de todos os professores no tema Brain Gym e exercícios curtos que dêem 
às crianças ancora e enraizamento à terra (e também aos professores) 

Facilita o 
desenvolvimento 

Do Eu pessoal 
Do Eu colectivo 
Do Ego transcendente 

Recomendações Que se trabalhe diariamente este nível que é vital para as crianças. Reforçá-lo em 
casa (informar os pais sobre este tema) e aos fins-de-semana 
Recomendar às crianças que sejam responsáveis pelo seu corpo, saúde e 
enraizamento, que eles mesmos façam disto um hábito de vida saudável 

Variações Variações segundo meu país, ecologia, idade, cultura… 
Segundo os interesses das crianças e inclusivamente da moda (por exemplo, às vezes 
um desporto está mais na moda que outro, uma arte marcial, a capoeira, algumas 
danças contemporâneas, rapping, etc.) 

Ver também Caderno pedagooogico #6 Desenvolvimento Ecológico Ambiental Integral 
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Caderno pedagooogico #13 Os quatro elementos e os quatro corpos 
Caderno pedagooogico #23 Jogos de Reconexão 

 

 

Co-criando meu próprio caderno 

Minhas notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer um resumo final em forma de mandala ou mapa mental 
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Resumo final em forma de mandala para pôr no frigorífico ou onde prefira 

O Desenvolvimento Físico e Integral 

 

 Fico o mais que posso com meus alunos, filhos ao ar livre 

 Favoreço os desportos, mas deixo-os escolher o que querem 

 Aprendo alguns exercícios de Brain Gym e pratico-os com as minhas classes antes de 

começar a aula ou antes de um exercício mental difícil 

 Fomento todo o tipo de danças e expressão corporal 

 Providencio uma comida saudável e dou água pura a grandes e pequenos 

 Impulsiono todo o tipo de actividades manuais 

Todos os dias asseguro-me de que façamos pelo menos um exercício de ancoramento ou 

enraizamento. Actividades com a Terra, jardinagem, bio-agricultura, criar animais de estimação, 

repercussões, massagens dos pés, cerâmica, brincar com a areia, a terra, visualizações para se 

conectarem com a Terra… 
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Temas de reflexão para trabalhar e idéias práticas para si mesmo 

1 Procuro técnicas que sejam melhores para mim também, para ajudarem-me fisicamente. Escrevo 

aqui quando as pratico:……………………………………………………………………………………………….. 

2. Procuro aulas de dança no meu bairro, para mim, para as crianças, jovens. 

3. Faço uma lista de recursos com os quais posso contar, do meu bairro, cidade e região. 

4 Cuido do meu corpo, minha comida e o meu sonho. 

 

Glossário 

Integral ou holística: Nestes cadernos pedagooogicos, entendemos por integral ou holística, uma 

educação ou um sistema de crescimento pessoal e grupal que entenda e envolva, de forma 

harmónica e integrada as diferentes áreas do ser humano: o desenvolvimento do físico, emocional, 

cognitiva, ecológico-ambiental, estético-criador, intuitiva, espiritual, social, multicultural e ético-

solidário. 

Ferramentas bio-inteligentes: São terapêuticas pedagógicas de desenvolvimento integral, 

alternativas e complementares práticas; são naturais, flexíveis e envolvem o aluno,  

Ferramentas bio-mórficas técnicas ou ressonância: Estas técnicas baseiam-se na activação do 

hemisfério cerebral direito, a glândula pineal e as glândulas pituitárias, ondas cerebrais alfa e teta e 

num campo psíquico/ intuitivo e espiritual. Reconhecem e promovem o acesso directo ao 

conhecimento e aos campos mórficos pelo efeito da ressonância. São também conhecidos como 

técnicas de gerenciamento de acesso e mega-conhecimento. Elas são baseadas em estudos do 

biólogo Rupert Sheldrake e são implementadas a nível educacional por educador japonês, Dr. 

Shichida. 

Ferramentas Bio-reconectadoras: ferramentas, como o próprio nome sugere, que reconectam o ser 

humano à sua Essência e seu conexão natural com outras dimensões. Sua natureza é de natureza 

espiritual. 

Multilateralismo: É a faculdade de assistir a um assunto ou uma pessoa que respondendo 

simultaneamente a diferentes aspectos ou facetas delas. 

Multidimensionalidade: É a facilidade de perceber as diversas dimensões da realidade; ou seja, de 

perceber outros níveis vibracionais. 
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¿O Que é a Pedagooogia 3000®? 

Pedagooogia 3000 é uma sinergia pedagógica que dá 

prioridade para a criança de hoje e de amanhã, com suas alterações, suas necessidades específicas e 

sua nova maneira de aprender, viver, ser e fazer. Pesquisa, compila e propõe ferramentas 

pedagógicas para o bem-estar e desenvolvimento harmonioso integral-afetivo de bebés, crianças, 

meninas, jovens, pais e professores. É flexível e baseia-se sobre os novos paradigmas do Terceiro 

Milénio. Inclusiva por natureza, a Pedagooogia 3000 oferece conhecimento e aprimora o melhor das 

metodologias, procedimentos e técnicas de ensino do passado (incluindo o antigo), o presente e o 

futuro. Adapta-se ao social, cultural, económico e ecológico do ambiente. É um entendimiento-Acção 

em constante movimento e crescimento. 

www.pedagooogia3000.info, 

 info@pedagooogia3000.info 

La Paz, Bolívia. Noemi Paymal. 

 

¿O Que é a ligação mundial parA uma nova educação (emAne)? 
 

 A ligação mundial parA uma nova educação (emAne) visa introduzir uma nova 

educação baseada em uma nova consciência, tanto para as crianças que estão 

chegando, como para a humanidade em geral. Os objectivos estratégicos são: 

pesquisa, partilha, ato de apoio mútuo e divulgação de todas as informações 

possíveis relacionadas com a nova educação e crianças e jovens hoje. O objectivo é 

alcançar uma força de sinergia, de conscientização global que induza notáveis 

mudanças no campo da educação e desenvolvimento pessoal. Veja o manifesto da 

Educação 3000 e o plano de acção de quinquenal na www.pedagooogia3000.info. 

  

Contacto: emanechile@live.cl, emane@pedagooogia3000.info 

 

O Livro Pedagooogia 3000 

O livro Pedagooogía 3000, Guia prático para docentes, pais e para si mesmo está 
disponível na http://www.pedagooogia3000.info/html/libro02.htm 

 

 

Inscreva-se na nossa newsletter gratuita 

Pedagooogia 3000 

A newsletter para os precursores da Nova Educação 

Enviando email a boletin@pedagooogia3000.info 
Assunto: inscrição ou directamente na nossa página da Web 
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Série 1 "A educação holística é possível" 

Esta série, "a educação holística é possível" ocorre em 33 cadernos pedagógicos, na seguinte ordem: 

1. O que é o desenvolvimento integral do Ser na educação? 

2. Recomendações gerais para crianças e jovens do Terceiro Milénio 

3. Desenvolvimento Físico Integral 

4 Desenvolvimento Emocional Integral 

5. Desenvolvimento Cognitivo Integral 

6. Desenvolvimento Ecológico Integral 

7. Desenvolvimento Estético-Criador Integral 

8. Desenvolvimento Intuitivo Integral 

9. Desenvolvimento Espiritual Integral 

10. Desenvolvimento Social Integral. 

11. Desenvolvimento Multicultural Integral 

12 Desenvolvimento Ético-solidário Integral 

13. Os quatro elementos e os quatro corpos 

14. Desenvolvimento família 

15. Inteligências múltiplas 

16. Exercícios para o hemisfério direito e o “4to cérebro" 

17 Mandalas e labirintos 

18 Luz - som - forma, como trabalhar numa oitava de consciência  

19 Luz e cores 

20 Sons 

21 Formas e movimentos 

22 Jogos de Propósito de Vida 

23 Jogos de reconexão 

24 Cultura de Paz planetária 

25 Ensinamentos com silêncio e respiração consciente 

26 Visualizações e relaxamento criativo 

27 Auto-estima, sentimentos e conexão, para crianças e jovens 

28. Técnicas anti-stress para professores e pais 

29. Geometria Sagrada, módulo I 

30. Geometria Sagrada, módulo II 

31. Geometria, Sagrada módulo III 

32 ASIRI, jogos de síntese 

33. o futuro 

 

As próximas séries são: 

Série 2: "educação de lazer é possível" 

Série 3: "educação activa é possível" 

Série 4: "A educação intuitiva ou vibracional é possível" 
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