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Para impressão comercial destes cadernos ou sua tradução para outras línguas, por favor contacte Ox La-Hun. 

Noemi Paymal, npaymal@pedagooogia3000.info ou daymepaymal@gmail.com 
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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. 
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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 harmónica 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. 
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Uma Inteligência Cognitiva Integral 

Este caderno desenvolve a parte cognitiva, intelectual ou mental do ser humano. Apresenta o corpo 

mental e como gerenciá-lo de forma ideal, tendo em conta o equilíbrio harmonioso dos dois 

hemisférios. Complementado com os Cadernos pedagooogicos # 15, inteligências Múltiplas e #16 

Exercícios para o hemisfério direito e o "4 cérebro". 

Regra de ouro: no campo pedagógico,  só se "passa para o cognitivo" apenas quando os níveis físicos 

e emocionais de alunos e adultos estão equilibrados e entendidos (consulte Cadernos pedagooogicos 

#3 Desenvolvimento Físico Integral e # 4) Desenvolvimento Emocional Integral). 

O cognitivo é uma parte magnífica e sagrada do ser humano, uma vez que: 

 Permite aos alunos "descobrir por si mesmo" o famoso Eureka! dos gregos 

 É divertido e interessante 

 Promove a criatividade e pensamento lateral 

 Leva um nível Cognitivo Aplicado Activo (CAA) ou seja, permitindo fazer e co - criar. Caso 

contrário, o conhecimento por si só,  é estéril e até mesmo perigoso, se não é entregue com 

ética. Fazer e  co - criar é o estado em que o ser humano é capaz de transcender-se. 

 

Eureka! (em grego εύρηκα) significa: "Eu o encontrei!". É uma famosa exclamação atribuída ao 

matemático grego Arquimedes. É o grito e a satisfação inerente que ocorre quando alguém descobre 

alguma coisa. Representa a satisfação e a admiração que cada criança, jovem ou adulto deve ter 

sobre o processo de Aprendizagem. 

 

A história conta que Arquimedes pronunciou esta palavra após descobrir que o volume de qualquer 

corpo pode ser calculado medindo o volume de água deslocada quando o corpo está imerso em 

água, conhecida como o Princípio de Arquimedes. Fez esta descoberta enquanto estava no banho, ao 

que logo saiu para as ruas de Syracuse, nu e a gritar Eureka! 

Eureka é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo eurisko 

(εὑρίσκω), que significa "encontrar". Significa, portanto, eu o encontrei. O palavra "Eureka" hoje em 

dia é usado como celebração de uma descoberta ou a conquista. 

 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento do cognitivo, Daniel Pacheco, terapeuta e conselheiro 

pedagógico na  Bolívia, ressalta: 

 

"Desenvolver a parte cognitiva das crianças, é combinar harmoniosamente o racional e criativo, 

permite criar e co - criar o nosso próprio mundo e a nova sociedade que emerge também. (Ver 

Caderno pedagooogico # 7 Desenvolvimento Estético-Criador Integral). Atenção, o criativo é não só 

desenho e pintura (isto é apenas uma fração disso), é na verdade criar e co - criar basicamente todos 

os aspectos de uma sociedade, da humanidade, de um planeta e de si mesmo. 
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Precisamos na nova educação: 

 

 Permitir trabalhos mais criativos (nada de copiar e memorizar). O mais importante é a 

criatividade, mais do que o racional ou intelectual. Ou pelo menos equilibrar ambos os 

aspectos. Só o criativo é que se descobrem possibilidades verdadeiramente intelectuais, 

porque se sai da margem do "deveria". 

 Equilibrar o consciente e o inconsciente, por exemplo, fazendo mandalas, para encontrar o 

nosso equilíbrio e nos centrarmos. (ver Caderno pedagooogico # 17 Mandalas e Labirintos). 

Descobrir a si mesmo. 

 Incentivar o trabalho ligado ao que nós vivemos  e sentimos. Ligados às nossas necessidades. 

 Incentivar exercícios relacionados com a vida real. Por exemplo, o astrônomo, artes têxteis, 

informática, agricultura, olaria, engenharia, construção, cozinhar, etc. 

 Respeitar as diferenças. Cada um desenvolve sua parte mental ou intelectual de maneiras 

diferentes. Temos gostos diferentes, há assuntos que nós gostamos ou não gostamos, outros 

que nos apaixonam, etc. 

 

Temos que ter cuidado que o atual sistema educacional está tudo separado e fragmentado por 

materiais. Uma vez que separamos as coisas, é importante de saber reuni-las de volta e compreender 

a profunda unidade de toda a criação e de nós mesmos. Na verdade, o sistema ocidental está 

condenado a separar as coisas e não a juntá-las, depois de as ter separado, então, não cria nada por 

esse motivo, devido à falta de conexão. Por isso, precisamos relacionar novamente as matérias, umas  

com as outras e consigo mesmo, e com a sociedade e o planeta em que vivemos, e tudo fará sentido 

novamente. Isto é a educação integral, o desenvolvimento integral que temos de viver e assumir 

nestes tempos. (Pacheco, 2009:cp). 

 

Conteúdos e procedimentos 
 

Nós temos um duplo objectivo em termos de transformar a educação atual: atualizar o conteúdo e 

uma reforma em geral nos procedimentos de ensino, tendo em conta as características das crianças 

e jovens agora, assim como os novos parâmetros e as mudanças gerais no Terceiro Milénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo: Pesquisar por conteúdo apropriado 

para esta época e para o futuro que vai chegar. 

Procedimento: Encontrar uma pedagogia que não 

seja linear e que atenda aos diferentes níveis de 

desenvolvimento do ser humano, ligado ao seu 

contexto social, geo-político, económico e ecológico. 

Conteúdos não 

fragmentados e 

relacionados entre si 

e úteis 

Combinar  o racional 

com o criativo. 

Harmonizar os dois 

hemisférios 

As crianças 

são 

protagonistas 

da sua 

aprendizagem 
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É importante levar em conta que cada um de nós tem diferentes interesses (conteúdos) e um 

processo mental diferente (procedimento diferente), por isso é importante cuidar dos dois, na sala 

de aula e em casa: 

 

 Que o conteúdo seja do interesse do aluno. Isto porque, na verdade, os interesses das 

crianças estão em geral ligados ao seu Propósito de Vida, são, portanto, vitais para eles. O 

mesmo para adultos. 

 Nos procedimentos, utilizando, entre outros, a metodologia das Inteligências Múltiplas dos 

médicos Gardner e Armstrong, da metodologia do Dr. Shichida sobre o desenvolvimento do 

hemisfério direito para crianças dos 0 a 10 anos de idade, a educação activa (Dewey, 

Kilpatrick), a  pesquisa-ação (Kurt Lewin), o pensamento lateral,  os métodos lúdicas e 

"mágicos", etc. É importante honrar e respeitar o modo de aprendizagem, processamento e 

de dar informações de cada um. 

 

Benefícios terapêuticos e educativos 
 

Ter um bom desenvolvimento do nível mental está ligado de alguma forma com o plexo solar, explica 

Daniela Martínez, terapeuta holística. Isto permite- no: 

 Ter clareza mental, inteligência, memória, uma boa agilidade mental e criatividade. 

 Ter sentimentos nobres, como  a generosidade, a ética, a independência, etc. 

 Interpretar as emoções, que dão origem aos sentimentos. 

 Desenvolver a autodisciplina, o valor para assumir os desafios. 

 Evitar o nervo e problemas digestivos. (Martínez, 2009, ae) 

 

Base cientifica 
 

O importante, de acordo com a neurobiologia, é desenvolver 

um máximo de conexões sinápticas, favorecendo o 

desenvolvimento dos dendritos. Sabe-se que ao nascer temos 

um número definitivo dos neurônios cerebrais (uns dez 

milhares), mas o que não temos plenamente desenvolvido é a 

extensão dendrítica. 

 

Dendrito (que vem do grego dendro: árvore), é a extensão de 

um neurônio na forma ramificada. A maioria dos neurônios 

tem múltiplos dendritos, que são ramificações  curtos e 

típicos, estes dendritos são especializados em contatos 

sinápticos com os terminais outras células nervosas para 

transmitir impulsos nervosos. A conexão entre as células 

nervosas e cérebro permite e ajuda a memória a extrair e 

armazenar informações. O contato entre dois neurônios é 

desenho a partir de herrera.unt.edu.ar              chama-se sinapses. 
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Desenho de uma sinapse, http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neurobioquimica/libros/neurobioquimica 

 

 

Exercícios para ter um cérebro flexível 
 

É importante manter nosso cérebro flexível e ágil ao longo da vida, criando novas combinações 

sinápticas. Aqui estão alguns exercícios simples para alcançar este objectivo: 

 

 Tomar banho com os olhos fechados 

 Usar o pé ou a mão não-dominante para fazer várias atividades 

 Ler em voz alta. Activam-se circuitos distintos dos que usamos para ler em voz silenciosa 

Sinapses 
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 Mudar as nossas rotinas 

 Aprender algo novo 

 Brincar 

 Identificar objetos sem olhar para eles. 

(Exercícios extraídos da revista Unicentro de PSICO-COB, Colômbia, 2009). 

 

Meta-Educação, meta-conhecimento, meta-linguagem 
 

Entendemos como meta-educação, uma educação capaz de deixar os processos lineares e fornecer 

uma visão global e holística dos conhecimento e suas relações como um todo, tanto no seu conteúdo 

como nos seus procedimentos. 

François Testa, pesquisador francês, diz que : "Muitas das crianças que chegam após o ano 2000 

pode pegar nas informações e compreendê-las por natureza. Não é incomum que as crianças 

aprendem a ler e escrever sozinhos, por exemplo. Isto porque eles são capazes de lidar com os meta- 

conhecimentos, ou seja, usar as informações na sua essência". (Testa, 2006:cp). 

 

O meta-conhecimento, também chamado de mega-dados ou macro-informação, é o conjunto de 

conhecimentos relacionados entre si em diferentes planos da percepção e da consciência. 

 

A tendência das crianças agora seria a de ser capaz de tratar os meta-conhecimentos pela sua 

capacidade de: 

 

 Acessar facilmente informações multidimensionais 

 Organizá-la e reorganizá-la intrinsecamente 

 Tirar conclusões naturalmente com o pensamento lateral, vinculando os dados de uma 

maneira intuitiva, original e pertinente. 

 

Uma meta-linguagem é uma linguagem, comunicação e aprendizagem que vai além das palavras. 

Inclui imagens, símbolos, sons ou outros meios de comunicação não-físicos que funcionam como 

pacotes de informação não-linear. Ensina implícitamente (não explicitamente), vai além de 

linguagens, conceitos mentais ou idéias religiosas. Vai a essência do conhecimento. 

 
Assim, em geral, crianças de agora ampliam a noção de função cerebral simples e introduzem o 

conceito de meta-educação. Utilizam naturalmente usado o meta-conhecimento e o meta-

linguagem. Por que a importância no ensino da Geometria Sagrada, mandalas e alguns sons que são 

metalinguagens universais. (Ver Cadernos pedagooogicos #20 Sons e os #29, 30 e 31 Geometria 

Sagrada). 

 

"Mais do que crianças que racionais como Homo Sapiens, são crianças cuja sensibilidade é tão aguda 

que eles podem perceber os sentimentos, o que se pensa, o que lhes vai perguntar, a atmosfera de 

um lugar, o passado, o futuro, o que acontece a nível  físico, emocional, mental e astral e são capazes 

de trabalhar simultaneamente em todos estes níveis". Observa o Dr. Shichida de Japón acerca de 

crianças de hoje (Shichida, 1994). 
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O pensamento lateral 
 

"Devemos ensinar a ver as possibilidades, as alternativas a andar através de regimes não-rotineiros, e 

esse é o "pensamento que não está muito desenvolvido, "diz Edgard de Bono, psicólogo de origem 

maltesa, médico e escritor. 

A idéia de pensamento lateral foi criada na década de 1960 por Edward De Bono. Ensina a ver mais 

facetas de um problema, a procurar caminhos alternativos, para perceber que não existe apenas a 

solução a, ou a e b, mas muitos mais. É a maneira de pensar e ver a Vida das crianças de hoje. Eles 

veem a solução, d, f,...n, z. o pensamento lateral é diferente do pensamento lógico, que é 

basicamente hipotético e dedutivo, o que apresenta uma grande limitação de possibilidades quando 

se trata de procurar soluções para novos problemas que precisam novas idéias. Inclui a astúcia, a  

criatividade, a engenhosidade, a inteligência Prática (a 12ª inteligência), a Inteligência intuitiva (a 11ª 

inteligência), a flexibilidade, a coragem e o entusiasmo. É uma excelente ferramenta pedagógica. 

 

Exercício, o que aconteceu? 

 

"Um jovem saiu à pressa para encontrar seus amigos e esqueceu-se da sua carteira de motorista. 

Uma vez na rua não parou no sinal vermelho e seguiu por uma rua em sentido contrario. Tudo o que 

foi observado por uma polícia de trânsito que não fez a menor tentativa de o impedir nem o multou. 

Porquê? A maioria das pessoas pensaria que o polícia pecou por negligência... mas não... o que 

aconteceu? "." (1) 

Dados extraídos do artigo do LIC. Reynaldo Sánchez Peñalva, Professor peruano (na revista 

Universidade Nacional de San Agustín, Arequipa, Peru, 2007). 

 

(1) o jovem estava caminhando... hehehe. 

 

Idéias práticas e divertidas para disciplinas escolares 
 

As seguintes idéias práticas e divertidas foram fornecidas principalmente por Matías de Stefano, 

Argentina, 2009. 

 

1. Matemática 

 Aprenda kinestesicamente através do movimento do corpo, toque, do jogo e manipulação. 

Assim, a matemática "entra" automaticamente. 

 Aprenda matemática através da economia. Por exemplo, fazendo as atividades do comércio, 

comprando e vendendo coisas. Ou aprender a subtrair e adicionar através de jogos e, 

mesmo, através do factos reais, tendo seus próprios negócios. Aprender a fazer balanços. 

 Também aprender matemática cozinhando. Permite aprender facilmente os tempos, pesos, 

volume, litros,  proporções, frações, divisão e multiplicação. Por exemplo, quantos pães tem 

que produzir para tantos pessoas? Ou ter ambos os ganhos? Além disso, ensina a organizar e 
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fazer as coisas por etapas e em ordem. E as crianças sabem como fazê-lo sozinho e associado 

entre eles. 

 Aprendendo com a natureza: frações, fractais, a sequência de Fibonacci... indo para a 

floresta, vendo as árvores, flores, frutos, sementes, pinhas, caracóis, colmeias de abelhas, 

cristais, etc. 

 Numerologia. Através da numerologia de Pitágoras que combina números e letras, por 

exemplo, com as letras do seu nome, ou outras coisas. Aprender o significado das letras e 

números. Saber qual é o número representa cada um na Vida. Pode fazer-se mandalas 

numerológicos com seu nome, exercício muito interessante que conecta também com a 

energia vital de um. (Mais informações: Mandala Numerology of Light, em inglês, 

gala@auroville.org.in) 

 Fazer música com a matemática. Incorporar uma oficina de música na classe de matemática. 

 Estudar a Geometria Sagrada. É fabuloso, porque além de ensinar matemática e geometria, 

ensina as Leis Cósmicas ligadas elas, harmonia, beleza e ordem. Conectar-se consigo mesmo 

e com o Universo. 

 Estudar matemática e geometria através de jogos de experimentos de magia e diversão. 

 

2. Física 

 Desenvolver produtos, por exemplo: sabonete, shampoo, produtos de beleza, etc. 

 Tudo tem que ser experimental, a fim de compreender os processos das coisas naturais. 

 Aprender através de cozinhar(por exemplo, por que ferver a água, em que temperatura, 

etc.). 

 Aprender física, matemática e geometria através da construção. 

 Experiências, experiências experiências... tudo experimental!!!! Teoria serve apenas para 

explicar o que cada um está fazendo. A teoria não é o ponto de partida. Não começamos da 

teoria para a prática. Não, é o contrário. Aprende-se a teoria à medida que se vai fazendo. 

Por exemplo, para construir um foguete, um forno solar, etc. 

 Fazer projetos que deem passagem para o eco-bio-tecnologia do futuro. 

 

3. Ciências sociais 

 A crianças de hoje não gostam das coisas por partes e divididas, passado, presente, pedaços 

de épocas... Gostam de ver mecanismos, relacionamentos. Ensine o passado  procurando a 

relação existente com o presente e o futuro. A partir do presente ensina-se a história 

integralmente... ligando uma parte para outra, vendo os porquês de situações, voltando de 

um facto para o passado. É como tecer a história para trás. 

 Ter uma palavra a dizer sobre o que aconteceu, indo e vindo do presente para o passado e 

do passado ao presente. Como a história é cíclica, encontrar o que podemos aprender com 

este ou aquele evento. Deixar as crianças participarem da construção da história. Incentivar 

debates e perguntar: "Vocês o que teriam feito no lugar deste país?". As classes sejam 

construtivas, para aprender com os erros do passado, de tal forma que quando reaparecer 

uma situação semelhante, as crianças estejam preparadas. E que fique claro que a história é 

ensinada para resolver conflitos e erros de agora (não é saber por saber). As crianças gostam 
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de saber o que podem fazer com que aconteceu (aborrece-lhes saber o que aconteceu sem 

mais...). 

 Pode ser ensinado tudo misturado e no final do ano pode montar-se toda a linha histórica 

como um mural, por exemplo (então colocam-se recentemente as datas). 

 Fazer teatros históricos, debates, personificação de personagens históricos. 

 Ciências sociais deve ser apresentados como uma história, experiências, com muitas 

anedotas desde emocional (para fixar a história): "uma vez, passou uma coisa dessas... e...", 

ou "sabia que uma vez..." e assistir a filmes históricos. 

 Fazer passeios históricos, arqueológicos, lugares onde pode recriar, ao ar livre, que podem 

ser participantes da história (museus não! a menos que sejam  museus interativos e 

divertidos). 

 

4. Linguagem 

 Teatro. 

 Poesia: Criar sua própria poesia e usar a que tem como suporte, nada mais. 

 Que as crianças possam escolher o que querem ler: Prosa, poesia, romances, científicos, etc. 

 

5. Ciências naturais 

 Deve ser 100% experimental e, se possível, ao ar livre e no laboratório. 

 Trabalhar com animais, plantas, sempre a partir do nível emocional para depois passar para o 

nível mental. Por exemplo, a cada aluno cuida de uma planta, dá-lhe um nome, e a planta 

fica na sala de aula, como se fosse mais um aluno a quem também se  ensina tudo... 

enquanto cada um aprende com o crescimento da planta, fotossíntese, etc. 

 Ser possível ter animais na escola, se possível: cães, gatos, etc. 

 Fazer bio-jardins. 

 

6. Línguas estrangeiras 

 Aprender pelo menos 3 a 5 línguas desde a infância (desde de pré-natal é ideal). 

 Revezar as línguas, ou seja, um dia dar as aulas numa língua, noutro dia em outro idioma, 

mas de forma constante. 

 As crianças devem ter a oportunidade de escolher o idioma que querem aprender. 

 Na América Latina, seria bom que todas as crianças aprendessem espanhol, português 

,inglês, e uma língua local e outro idioma à sua escolha. Opcional: chinês ou japonês para 

aprender idiomas por ideogramas, ou outros como árabe, egípcio, etc. que têm alfabetos 

com sinais diferentes. Opcional no secundário: latim, grego clássico, focando para a 

aprendizagem de outras línguas actuais. 

 

7. Idiomas locais 

Ensinar uma língua local do país ou região, por exemplo, na América Latina: quechua, aymara, 

mapuche, guarani,. 

É muito importante para o aspecto vibracional da língua, as raízes culturais de uma região e a ligação 

ancestral. 
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Existem muitas mais ferramentas e técnicas. A idéia é começar com uma inovação pedagógica com 

qual cada um (como pai ou professor) se sinta mais confortável. Vá devagar. 

 

Actividades recomendadas 
 

 Utilize todas as Inteligências Múltiplas. 

 Explorar e implementar elementos do método Shichida. 

 Estudar e implementar os elementos do método de ASIRI. 

 Use ferramentas que exercitem os dois hemisférios: Monroe, Brain Gym, Shichida, PNL, etc. 

 Use símbolos e suportes visuais. 

 Utilize meios audiovisuais frequentemente. Por exemplo, passar um vídeo. 

 Colocar aulas de música de fundo agradável (Pergunte as crianças o que eles gostam e 

quando). 

 Fazer mapeamento mental e ensinar as crianças a usá-los. 

 Fazer âncoras (PNL). Use a metodologia de 'base', ou seja, ensinar algumas coisas, mas "bem 

ancoradas", e logo a criança encontra o resto por si só. (Ver pedagogia livro 3000, p. 209). 

 Realizar uma educação ativa e produtiva (método Kilpatrick, Dewey, Cossettini, etc.). 

 Utilizar mandalas e mapas mentais na apresentação das idéias principais. 

 Deixar que as crianças e jovens fazerem suas pesquisas, exposições, apresentações verbais e 

apresentações em power point, vídeos, etc. 

 

Truques simples para as aulas 

 

 Quando pode ir ao ar livre e deixar as crianças tirar os sapatos. Permita momentos 

fazer...NADA! 

 Aprender através do movimento, porque funciona-se melhor com o movimento físico, com o 

corpo, num jogo (não importa a idade). O movimento ancora o pensamento, faz com que o 

conhecimento se torna parte de um todo. 

 Permitir que se aprenda com a manipulação e a experiência (método Montessori). 

 Veja o resultado final. Levar ações e projetos até à sua apresentação final. Por exemplo, para 

fazer uma exposição, uma feira (feira de astronomia ou de outras matérias...), um livro, um 

teatro, etc. Ou produzir um produto final (por exemplo, para fazer geléia e vendê-lo). 

 Ter plantas. Que crianças criem suas próprias plantas. Que cada aluno ponha um nome às 

suas plantas e colocá-las de tal forma que elas também podem ouvir as aulas. 

 Coloque as mesas (onde não é possível devido ao espaço, em forma de meia lua) dentro de 

um círculo, ou "Ilhas" de trabalho, de acordo com as tarefas a realizar. Também excluir as 

mesas, de acordo com a aula ou actividade que se vai executar. 

 Iniciar sempre com alguma atividade física, independentemente do grau (mesmo para o nível 

secundário e universitário) como por exemplo alguns exercícios de Brain Gym, de respiração, 

auto-massagens... qualquer actividade física, saltar ou correr e gritar quando for necessário. 
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Para crianças, chute de karatê dá bons resultados e é divertido. Além disso, se possível, com 

um breve relaxamento ou visualização. 

 Ter ordem visual no salão, não sobrecarregar a vista, não colocar muitos painéis nas paredes, 

ou  muitas fotos, etc. Dispor as  coisas de forma geométrica, em ordem, com harmonia. Que 

o espaço físico seja agradável. 

 Que as crianças tenham água pura para beber na sala de aula e na escola. 

 Permitir várias tarefas. Ou seja, em determinados dias, são dadas várias tarefas sobre vários 

temas. O material está disponível para os alunos, num canto da sala, por exemplo, e se se 

puder, o ideal é que tenham acesso à Internet. São estabelecidas regras básicas, mas é a 

criança que decide a ordem de cumprimento das tarefas, que também podem ser em grupo. 

Respeitando a velocidade de cada (alguns são mais lentos, outros super rápidos, cada um a 

seu ritmo). 

 Deixar um espaço diário para a comunicação e o desenvolvimento da Inteligência Emocional 

(ver caderno pedagooogico # 4 Desenvolvimento Emocional Integral) por exemplo, fazendo 

um círculo de emoções. 

 Horários: as aulas supostamente "formais" devem representar apenas metade do tempo (e 

ser apresentadas com o apoio de todas as Inteligências Múltiplas, para ir mudando). O resto 

é dedicado aos outros níveis de desenvolvimento: físico, emocional, ambiental, estético-

criador, intuitivo, espiritual, social-multicultural, ético-solidário e/ou outros assuntos 

cognitivos que as crianças desejem estudar. Se continuarmos assim, os crianças vão para 

 ir... voar! Por exemplo, o Instituto Laredo Cochabamba, Bolívia (e é uma escola pública!) 

apresenta as matérias "obrigatórias" do Ministério da educação, de manhã e à tarde as 

crianças têm música (têm a melhor orquestra sinfónica juvenil do país, além de música 

folclórica  e outros), dança (contemporânea, folclórica, linguagem corporal), ecologia,  

atividades humanitárias e Artes. As crianças ficam, por vezes, até às 8h da noite, de tão 

interessadas e motivadas estão! 

 Entre as aulas, fazer uma actividade re-criativa, física e/ou emocional. Sempre a fazer 

avaliações de como é que as crianças se sentem. 

 Nenhum sino elétrico estridente que  corte abruptamente as actividades. Substituir o toque 

por uma  linda música ou qualquer som agradável. 

 Convide profissionais, pais e avós para compartilhar suas experiências com crianças e jovens. 

 Organizar viagens para lugares pedagógicos: planetário, zoológico, sítios arqueológicos, 

conferências, quintas, cinema, etc.). Por exemplo, se estudam os romanos podem ir ver o 

'Gladiador' (mas antes  o professor deve ver se o filme corresponde à idade da classe). 

 Tirem as crianças e os jovens a "j-aula" sempre que possível! 

 

Em casa 
 

Todos os anteriores e também: 

 

 Organizar a casa com bom senso, com cantos de actividades, onde as coisas estão ao alcance 

das crianças e as coisas  dos adultos... à altura dos adultos (i.e., fora do alcance das crianças, 



Cadernos pedagooogicos #5 
 17 
  Desenvolvimento Cognitivo Integral 
 

por exemplo, em prateleiras que são pelo menos 1,5 metros de altura). Criar um canto onde 

se possa pintar o que quiserem sem manchar nada. 

 Que os móveis e as paredes não tenham ângulos agudos. Use tanto quanto possível formas 

circulares (que façam fluir a energia). (Veja mais no Caderno pedagooogico # 18-Som-Luz - 

Forma, para criar um ambiente agradável e que não gera stress às crianças... ou aos adultos). 

 Ter ordem, beleza, harmonia e lugares para colocar ordenadamente as coisas, brinquedos e 

materiais. 

 Localize um canto para a Internet, TV e vídeo/DVD num lugar comum da casa (sala, hall, a 

cozinha se é grande, pode ser uma opção...) para que possamos ter um olho sobre o que as 

crianças veem e para que não se isolem da vida em casa. Eventualmente, não pôr qualquer 

televisão também pode ser uma boa idéia. 

 Tem jogos educativos (Jogo da Transformação, ASIRI Perú, etc.). Inventar alguns jogos de 

tabuleiro "alternativos" junto com as crianças. 

 No caso da escolaridade em casa ou na Comunidade (Ecovilas, etc.), procure que  tendências 

propõem tais como: Community-based Learning, The Learning Centers, Unschooling (sem 

escola) de John Holt, Tutoring Schooling, Home Schooling (a maioria encontra-se em inglês). 

 

 

Depoimentos 
 

Captar nosso interesse! Estar no presente! 

 

"Precisamos de uma educação que esteja presente, no aqui e agora." Ensinam-nos coisas do 

passado, que não interessa  muito para as gerações futuras. E outros matérias que francamente não 

servem. Se nos ensinar coisas que se relacionem com o que sentimos agora, nos enquadraremos 

rapidamente. Queremos aprender, porque estamos a viver aqui. Deve ser ligado com uma coisa 

quotidiana. Torna-se mais interessante. Ou relacionado a algo que está acontecendo agora no 

mundo. Coisas actuais. Ao sermos actuais, nós somos parte delas. E estamos interessados. Eu, por 

exemplo, não me lembro de nada da escola... (¡!). Até as artes plásticas foram desprovidas de 

sentido. Tirar uma foto bonita para pendurar... não me é muito útil! O que eu precisava era de 

conscientização, resolver e trabalhar a minha vida diária, o meu presente. Eu gostaria de saber um 

pouco de tudo (experimentar um pouco de tudo e, novamente, nos quatro níveis: físico, emocional, 

cognitivo e espiritual) e em seguida, aprofundar o que preciso com flexibilidade. Desta forma 

aprendo o que preciso para desenvolver melhor o meu Propósito de Vida ou vocação. Me preparo 

melhor." (Pacheco, 2009: cp). 

 

Como aprendem? 

 

"Alguns dessas crianças pensam  holisticamente. Eles são capazes de dar saltos incríveis na lógica, 

com base em hipóteses e alcançar a solução quase instantaneamente. Eles têm uma capacidade 

incrível de processar grandes quantidades de informação de cada vez. Parecem receber "downloads" 

e são capazes de analisar muitos temas, sem qualquer evidência de que estudaram na escola ou em 
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outro lugar. […] Eles também têm muitas vezes percepção consciente multidimensional ". (Blackburn, 

2008:115). 

 

Várias coisas ao mesmo tempo 

 

"As crianças de agora são capazes de realizar muitas tarefas simultâneas ao longo do dia. Em vez de 

operar em formato linear, seria mais benéfico criar um sistema circular onde houvesse talvez cinco 

actividades ou grupos de actividades que fossem progressivos, mas ao mesmo tempo". (Blackburn, 

2008:243). 

 

Reflexologia e matemática 

 

"Antes de começar minha aula de matemática, fazemos reflexologia. Cada aluno faz uma boa 

massagem na planta dos pés e relaxa. Então eles seguem a aula mais rapidamente e acabamos 

antes". 

Testemunho de um professor de ensino médio, colegio Público, La Paz, Bolívia. 

 

Aula incomum 

 

"Primeiro (a professora) fazia-nos correr como loucos, às 07:00 da manhã e, quando já começávamos 

a transpirar, íamos lavar nossa cara no banheiro e tínhamos a aula teórica até 09:00. Trazíamos a 

informação e explicávamo-la. Discutíamo-la. Nós dávamos a aula e a professora orientava-nos. Em 

seguida, às 09:00 tirávamos as  mesas e cadeiras para fora da sala e ela manava-nos sentar nos 

tapetes, com  almofadas e cobertores. O andar da sala de aula estava coberto de colchões. Fazia-nos  

escutar música clássica durante horas. Dizia que podíamos até dormir, uma vez que 

a música se pode ouvir tanto dormindo como acordado. Nós éramos 25 alunos. Era óptimo". 

Classe de culturas e estética contemporânea na escola particular incorporada n º 2565 ¨Taller de 

Nazaré, Venado Tuerto, Argentina, com a Prof Ana Maria Machado. (Depoimento de estudante 

Federico, 6 anos mais tarde, 2009:cp) 

 

História viva 

 

"No quinto ano, tivemos apenas a história da Argentina. Então, todos os alunos juntos,  o que 

fizemos foi ir a re-criar os processos históricos da Argentina. separávamo-nos por grupos e tínhamos 

um personagem histórico para representar. Tivemos que estudar e entender a posição de cada um 

dos políticos ou o personagem da época atribuído. Uma ou duas semanas mais tarde, encontrávamo-

nos todos e fazíamos ensaios, batalhas, cenas, como se fosse um teatro, com trajes de época e tudo. 

Nós compenetrámo-nos muito no personagem e chegámos ao ponto que nos esquecemos do sino. 

Não lembro de nada sobre a escola, mas este ano, lembro-me de tudo! Nos divertimos e 

entusiasmamos imenso. 

Os testes não eram escritos, mas orais e nós fazíamos de júri com dois colegas, por sua vez. Nós 

tínhamos dois testes por ano e avaliações contínuas na aula para ver se estávamos estudando. Eu 

gostei muito do teatro e acima de tudo, a interação. Foi muito bom. [...]. Quando havia inspeção pelo 

Ministério, era preciso que "tudo fosse normal" e... "sem pastilhas elásticas". 
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Aula de história com Prof Gabriela Bertolotti, Venado Tuerto, Argentina, (Depoimento do aluno 

Federico, 6 anos mais tarde, 2009:cp). 

 

História emocional 

 

"Eu gostava de aprender história pelas anedotas. Aprendia melhor. Por exemplo eu gostava de saber 

que a caneta que uso o tempo todo, veio da primeira Guerra Mundial porque os soldados tinham 

que escrever suas cartas para as namoradas nas trincheiras e não tinham com que escrever. Então 

inventou-se a pena. Deu-me vontade de conhecer mais de sobre esta época histórica "(René, 

2009:cp). 

 

Classe de design gráfico 

 

"Eu tinha que fazer o último ano de design um trabalho comum, que era montar uma revista entre 

todos (23 meninos... que foi a coisa mais pesada...). Nós nos dividimos em grupos de 3 pessoas e 

cada um tinha sua parte: investigar, escrever artigos, projetar, fazer publicidade, arrecadar fundos, 

procurar fotos, ilustrações, etc. e fazê-lo com uma boa comunicação entre nós... para manter uma 

linha coerente. Tínhamos prazos para imprimi-lo e também vender a publicidade. Nós imprimimos 

1500 revistas que tivemos de  distribuir todas. Tivemos que ir para a gráfica. Nós fizemos todo o 

processo e nós lutamos e rimos. Nós aprendemos muito. Na época tínhamos entre 17 e 18 anos de 

idade." (Federico, 2009:cp). 

 

Inventar uma linguagem 

 

"Um interessante exercício em grupo é criar uma nova linguagem. Permite analisar qual é a sintaxe, 

gramática, análise da linguística à medida que avança. A partir da nova língua vê-se como se organiza 

uma linguagem, enclítica, verbos, pronomes, artigos, etc. 

Para desenvolver o vocabulário, o exercício de "como chamar esta coisa se ela não tem nome?". 

Cada coisa tem um som, cor e forma; Então há que encontrar um nome que se aproxime ao som e 

cor, à frequência e forma. Isto faz usar ao mesmo tempo os dois hemisférios, a memória e a criação. 

Eu fiz isso com minha sobrinha de 6 anos de idade e foi muito engraçado "(Stefano Matías, 2009:cp). 
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Caderno  Pedagooogico 3000 #5 
Titulo Desenvolvimento Cognitivo Integral 
Definição Desenvolvimento Cognitivo Integral consiste em qualquer trabalho 

terapêutico ou educacional que permita reforçar o desenvolvimento e a 
integração dos dois hemisférios cerebrais. Pesquisa-se o conteúdo de 
interesse e atualizado, bem como todo o ensino do método 
integral não-linear e activo mais adaptado aos modos de aprendizagem 
das crianças de hoje, que se tornam protagonistas de sua própria 
aprendizagem. 

Tipo de ferramentas 
utilizadas 

- Ferramentas cognitivas principalmente, integrando-se com as outras 
ferramentas Bio-inteligentes, bio-mórficas e bio-reconectadoras, bem 
como com as Inteligências Múltiplas e ferramentas de desenvolvimento 
do hemisfério direito 
- Ferramentas pedagógicas activas, exploratórias e produtivas. Sempre 
combinar o cognitivo com algo prático. 

Exemplos de actividades - Actividades propostas pelas inteligências múltiplas 
- Explorar e implementar elementos do método Shichida 
- Estudo e elementos de implementação do método ASIRI 
- Ferramentas que façam exercitar os dois hemisférios: Monroe, Brain 
Gym, etc. 
- Usar meios visuais, símbolos e áudio-visuais 
- Colocar música de fundo agradável 
- Fazer mapas mentais, técnicos de ancoramento da PNL, metodologia 
"base" 
- Proceder a uma educação activa e produtiva; todas as atividades onde 
a criança ou o jovem é o protagonista 
- Utilizar mandalas e mapas mentais 
- Deixar que as crianças e jovens façam suas pesquisas, exposições, 
apresentações. 
-Encorajar muitos passeios educativos. 

Tipo de Inteligências 
Múltiplas envolvidas 

Inteligência verbal-linguística 
Inteligência lógico-matemática 
Inteligência Visual-espacial, Kinestésica e musical 
Inteligência inter - e intra - pessoal 

Áreas curriculares nas 
quais se pode 
desenvolver 

Todas 

Politica do 
estabelecimento, das 

Comissões de 
professores e dos pais 

- Eficiência politica do estabelecimento, no aproveitamento do tempo, 
equilibrando todos os aspectos do desenvolvimento integral das crianças 
(e adultos que os acompanham) 
- Obter consenso das comissões de pais e professores para que aceitem 
pesquisar metodologias alternativas, que se façam actividades-piloto e 
de organizar regularmente  saídas a lugares pedagógicos. E apoiá-los 
activamente 
-Treinamento de todos os professores e pais. 

Facilita o 
desenvolvimento 

Do Eu pessoal 
Do Eu colectivo 

Recomendacões - Ter a compreensão e apoio dos pais é muito importante. Informá-los e 
envolvê-los antes deles se matricularem osseus filhos. 
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- Que as crianças e jovens, sejam protagonistas da sua aprendizagem e 
responsáveis das suas iniciativas 
- Perguntar às crianças sobre os seus interesses e como eles aprendem 
melhor... e ouvi-los! 

Variações - Segundo o país, ecologia, idade e cultura, etc. 

Ver também Caderno pedagooogico #15 Las Inteligências Múltiplas 
Caderno pedagooogico #16 Exercícios para o hemisfério direito e 4º 
cérebro 
Caderno Pedagooogico #29, 30 e 31 Geometria Sagrada 

 

 

 

 

 

Co-criando meu próprio caderno 

 

Minhas notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer um resumo final em forma de mandala ou mapa mental. 

 

 

 

 



Cadernos pedagooogicos #5 
 22 
  Desenvolvimento Cognitivo Integral 
 

 

Temas para reflexão e ideias práticas para si mesmo 
 

1. Estou procurando mais informações sobre inovações pedagógicas, exercícios práticos que 

podem ajudar-me, exercícios divertidos. 

2. Consultar as obras de Yakov Perelman (http://yperelman.ifrance.com/).Geometria 

Recreativa, Aritmética Recreativa, Astronomia Recreativa,  Álgebra Recreativa, Física 

Recreativa, Problemas e Experiências Recreativas. 

3. Estou procurando por outros trabalhos de educação recreativa, por exemplo, Martin 

Gardner, Matemática para se divertir e Circo Matemático o Theoni De Pappas, La Magia de la 

Matemática e o Encanto da matemática. 

4. Compartilho com meus colegas e pais. 

  

 

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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Em espanhol em http://www.pedagooogia3000.info/html/articulos.htm 

Dr. Shichida 
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En inglés 

 

Holt, John Cadwell 

1981. Teach your own. Delacorte. Revised and updated by Patrick Farenga, Perseus 2003. 

1964. How Children Fail, Pitman, revised edition Delacorte, Perseus, 1995. 

1967. How Children Learn Pitman, revised edition Delacorte 1983, Perseus, 1995. 

Bibliografia Geral 
 
Armstrong, Thomas 
1999. Las inteligencias múltiples en el aula. Thomas Armstrong. Editorial Manantial. Argentina. 
 
Cabobianco, Flavio M. 
1991. Vengo del Sol. Editorial Errepar-Longseller. Buenos Aires, Argentina. 
 
Dennison, Paul y Gail Dennison 
1996. Brain Gym. Aprendizaje de todo el cerebro. Kinesiología educativa. El movimiento, la clave del 
aprendizaje. 
 
Robinbook. Barcelona, España. 
 
Espinosa Manso, Carlos, Walter Maverino y Noemi Paymal 
2007. La educación de los niños y niñas del nuevo milenio. Guía práctica para padres y educadores. 
Ed. Sirio. España. 
 
Paymal, Noemi 
2008. Pedagooogía 3000. Guía práctica para docentes, padres y uno mismo. Niño, niña, joven del 
Tercer Milenio 
¡Esta Pedagooogía es para ti! 2da edición, revisada y ampliada. Versión interactiva. Ed. Ox La-Hun. 
Barcelona, España. 
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2000. Inteligencias Múltiples en la Educación de la Persona. Bonum. Buenos Aires, Argentina. 
 
Schaefer, Carol 
2008. La voz de las 13 abuelas. Ed. Luciérnaga. España. 

Páginas Web recomendadas 
 
http://www.communityschools.org/index.php?option=content&task=view&id=6&Itemid=27#WhatCS 

http://www.evergreen.edu/communitybasedlearning/ 
http://www.communityschools.org/index.php?option=content&task=view&id=29&Itemid=51 
http://www.oxy.edu/x89.xml 
http://en.wikiversity.org/wiki/Introduction_to_Community-Based_Learning 
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_community 
http://www.evergreen.edu/washcenter/project.asp?pid=73 
http://www.creatinglearningcommunities.org/ 
http://www.inspiration.com/community/lessons-and-ideas/browse?filter0%5B%5D=31,maths 
http://www.unschooling.com/ 
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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 

 

 

 

mailto:info@pedagooogia3000.info
mailto:emane@pedagooogia3000.info
mailto:boletin@pedagooogia3000.info
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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" 


