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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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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). 
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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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Ecológico Integral 
 

Este caderno mostra como desenvolver uma consciência ecológica e ambiental desde da escola ao 

familiar. Permite incentivar que nos importemos  com o planeta Terra, desde tenra idade. Desejamos 

introduzir e despertar, ou reforçar, segundo os casos, conscientização ambiental s e noções de boa 

gestão ambiental, começando por ter uma relação pessoal "pulsante", viva e harmoniosa com a 

Terra e consigo mesmo. Complementa maravilhosamente o Caderno # 3, Desenvolvimento Físico 

Integral. 

Para completar as áreas dos cadernos anteriores, a parte física,  emocional e cognitiva, é importante 

para as crianças desenvolverem a sua ligação com a Terra e terem conhecimentos ambientais e 

ecológicos. 

Este aspecto do desenvolvimento integral do Ser Humano é essencial para estar consciente de que 

nós somos...parte da Mãe Terra, da Galáxia, do Cosmos; somos parte de um grande Todo, 

relacionados com muitos seres vivos (quer sejam plantas, animais, pedras, cristais, vento, água, ar, 

fogo, elementares, Anjos ou outros). É saudável para as crianças quando se os leva para o campo e 

trabalham com a Terra com consciência. 

 

Benefícios educativos e terapêuticos 
 

Ter um bom desenvolvimento ecológico integral, permite que a nível escolar: 

 

 Estabilizar as crianças e jovens. Em casos de doenças recorrentes, curá-los. 

 Ensiná-los a ser eco-responsáveis como um hábito de vida. 

 Reforçar as aulas de biologia, química e ciências naturais. 

 É excelente para as crianças muito introvertidas. Também para crianças autistas. 

 

Actividades Recomendas 

 

A lista é longa. Trata-se de encontrar todas as maneiras para se conectar com a Mãe Terra e senti-la 

de verdade. Uma vez que cada um a sente e a ama, a consciência ecológica vem automaticamente. É 

divertido, altamente curador e necessário para não continuar destruindo o nosso amado planeta. 

Podemos, por exemplo: 

 

 Estudar permacultura. 

 Fazer bio-jardinagem, trabalhos agrícolas. 

 Semear plantas comestíveis em gavetas e comê-los. 

 Semear rebentos de feijão e comê-los também. 
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 Plantar uma árvore e tomar conta dela. 

 Acampar no pátio da escola e olhar para as estrelas é tão divertido! 

 Poder fazer fogo (varia de acordo com os regulamentos da cidade e do lugar). 

 Incentivar actividades com flores. Semeá-las, colhê-las (pedindo permissão previamente), 

colocá-las num recipiente com água, pressionando-as, fazendo grinaldas, decorar, colocar no 

cabelo, fazer chávenas de chá com flores (saber quais são para este efeito), colocá-las nos 

alimentos (quais são comestíveis)... Fazer mandalas com as pétalas... As flores são parte de 

tudo... são nossas amigas e são altamente curadoras, devido à sua energia extremamente 

subtis e suaves. Aprender  a ter muito respeito pelas flores. 

 Fazer extractos de flores (flores do tipo de terapia de flor de Bach) e saber para que servem 

(as crianças do centro educacional de Amatreya, Córdoba, Argentina, por exemplo sabe 

como fazer isso). 

 Colher mel (para crianças maiores). 

 Fazer nossas próprias compotas e comê-las. 

 Fazer compostagem (adubo orgânico). 

 Vermicultura 

 Trabalhar com argila, fazer coisas de cerâmica com barro (cru e cozido). É uma actividade 

altamente curadora. 

 Fazer uma construção de tijolo. Construa cabanas. 

 Trabalhar com a lavanda. Lavanda tem um efeito altamente regenerador sobre as crianças de 

hoje. Semear lavanda e colhê-la, equilibra-los. Também pode obter colheita de lavanda toda 

e fazer pequenas almofadas para colocar debaixo da nossa almofada (ajuda a dormir bem). 

Ou pode fazer-se pequenas cestas e coloque dentro (como pot-pourri) lavanda. Ou você 

pode fazer um pequeno ninho, coloque a lavanda dentro e coloque seus cristais favoritos 

dentro. 

 Fazer esferas  com videiras ou galhos flexíveis (molhar na água para terem mais 

flexibilidade). O trabalhar a esfera,  simboliza o  fortalecimento entre a unidade e síntese. Em 

seguida, fazer todos os sólidos platônicos (veja os cadernos  # 29, 3º e # 31 Geometria 

Sagrada). 

 Fazer maquiagem e pintar o corpo com produtos naturais, argila, urucum (fruto)... 

 

Ideias criativas ligadas à Terra para fazer com crianças 

e adultos 
 

 Colher todos os tipos de produtos comestíveis. Legumes, batatas, milho... Também ervas 

para a cozinha (pesto, manjericão, salsa,...), ervas aromáticas, ervas para fazer infusões, etc. 

 Colher frutas, as crianças adoram fazer isso: maçãs, cerejas, morangos, amoras,... 

 Colectar todos os tipos de material natural no campo fazer nossos projectos de arte ou 

artesanato. É como ir em expedição e é mágico para as crianças, à procura de varas, palhas, 

raízes, folhas, sementes, pinheiros e rochas... Respeitar a Regra 1 por 10: Se existem 10 
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plantas, colhemos apenas uma.  Se não vemos 10 plantas vivas da mesma espécie, não a 

colhemos. Agradecemos sempre e colhemos com consciência. 

 Fazer chás no verão. Colocamos na água quente plantas e flores comestíveis que não tenham 

pesticidas, como borragem, chagas, rosas, violetas, bergamota, calêndula... Deixando  esfriar, 

adicionar água pura (e gelo e adoçante natural eventualmente). 

 Fazer Pot-pourri com todos os tipos de pétalas de flores e plantas aromáticas. Uma festa 

para o toque, a vista e cheiro. 

 Fazer tranças com elementos da natureza, para si e para  decoração. 

 Apanhar os ninhos de pássaros (sem destruir qualquer um. Apenas se podem apanhar os 

ninhos abandonados), para decoração ou cestas. Podem-se incorporar muitas coisas da 

natureza no nosso trabalho. 

 Fazer a cestos com palhas,  ou outra coisa qualquer, inclusive a mobília. 

 Fazer pó com as cascas de ovos e espalhar no jardim, fazendo círculos e símbolos e escritos 

mágicos. Ajuda o solo e fornece cálcio. Primeiro secar as cascas dos ovos ao sol e depois 

reduzir em pó num almofariz de pedra. 

 Brincar com areia. 

 Fazer bonecos e bonecas com elementos da natureza. 

 Fazer o tendas e cabanas circulares (tipo temaskal - tenda do Suor). Ter lá dentro as nossas 

reuniões especiais (horas de histórias, de partilhas, de visualizações, de silêncio, de 

cerimônia). Sentemo-nos em círculos todos juntos, é muito importante. 

 Cultivar rebentos e comê-los também. 

 Imaginar que somos um animal, senti-lo e comunicar-se com este animal 

 Fazer visualizações do planeta Terra e dizer que a amamos e prometer que vamos  cuidar 

dela. 

Tirado do livro Spiral Garden. Em Inglês, spiral_cosmic@bloorviewmacmillan.on.ca, 
http://www.bloorview.ca/programsandservices/communityprograms/centreforthearts/spiralgarden.

php 

 

Como Pintar com areias 

 

Fazer cones de papelão com um pequeno furo para baixo (o tamanho do furo depende da espessura 

e fluidez da areia, fazer um par de ensaios) e colocar areia ou areias de cor. Fazer desenhos numa 

superfície plana bem limpa. Depois barre totalmente. É bom aprender a não aderir ao resultado do 

trabalho. (Mas pode fazer batota e tirar uma foto antes de apagar!). (Veja mais no caderno #17, 

Mandala e labirintos). 

 

Instrumentos de música naturais 

 

 Colher de sementes, abóbora e elementos que façam barulhos quando sacudidas ou batidas. 

Fazer os  nossos instrumentos com isso e decorá-los. Pode ser: maracas e todos os tipos de 

maracas com caroços, sementes,,... de acordo com as plantas da nossa área. Colher as 

sementes adequadas (as que produzem som ao agitá-las). 
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 Fazer  um círculo de som, onde tocamos todos juntos, respeitando-nos, mantendo ritmo e as 

melodias, incorporando a voz. É tão divertido e libertador... 

 Fazer o barulho das ondas numa cesta. Colocar pedrinhas dentro de um cesto de vime 

ligeiramente plana, (como um prato grande 60 cm de diâmetro, mas de fibra) e movê-las 

ritmicamente  num movimento de vai e vem. 

 Suspender chapas, tubos ou outros objectos de metal (potes se necessário), para fazer o 

concerto de percussão. 

 Fazer nossos próprios tambores e instrumentos de percussão. No caso de fazer o nosso 

próprio tambor xamânico, a actividade torna-se iniciação e entramos no ensino iniciático. 

 Fazer nossas próprias flautas e instrumentos de sopro. 

 Aprender a música orgânica Ricardo Oliveira Barsil (www.musicaorganica.com.br). 

 

Histórias da Mãe Terra 

 

 Incentivar as histórias e contos sobre os elementais, Devas, natureza, estações do ano, a 

magia da Mãe Terra, etc... Tentar contá-las fora, num lugar "mágico" ou à noite debaixo das 

estrelas. 

 Pesquisar as histórias dos povos indígenas, dos diferentes povos do planeta ou da história. 

Tem que ser histórias, lendas e mitos de elevado valor ético e que eleve o nível de 

consciência. Se existem histórias ou músicas em casa ou na escola que não lhes pareça  

"certa" (como "o lobo e o papão que comem as crianças ", 'criança que morreu de frio,'" a 

mãe dele também ", ou algo que soe escuro, deprimido, negativo, moralmente ambivalente 

ou extremoso tonto) por favor, altere-os. Não existe lugar para eles  quando entrar no 

Terceiro Milénio. 

 Procurar de músicas e cerimônias relacionadas com a Mãe Terra. 

 

Brincar com areia e água 

 

 Arranjar um lugar para brincar e sujar-se com areia. É muito importante para as crianças. É 

um lugar para se encontrarem e aprenderem a compartilhar (vida social deles) e terem 

experiências sensoriais (especialmente o toque) que precisam. 

 Providenciar para que eles brinquem com água frequentemente. 

 Fazer caminhos de água com bambus, com a água caindo de um bambu para outro. 

 Levar os mais crescidos a se banharem na água e fazer trabalhos onde mexam na terra 

(podendo se sujar com tal como as crianças mais pequenas). 

 

Actividades de reciclagem 

 

 Reciclar o lixo 

 Utilizar material reciclado par as nossas aulas de artes 

 Fazer o nosso próprio papel reciclado 
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Actividades para comunicar e fazer crescer a consciência ecológica 

 

 Campanhas de limpeza 

 Plantar árvores 

 Adoptar um lugar. Ir a um lugar limpá-lo e visualizá-lo saudável 

 Organizar Campanhas e conferências sobre a terra, a água, etc…. 

 Preparar um peça de teatro sobre o mesmo, um concerto, etc…. 

 Procurar todas as formas criativas de comunicar nosso afim ecológico e amor à Terra: rádio, 

TV, marchas, espetáculos, congressos, (pode-se começar por um congresso na escola)… 

 Investigar sobre as fontes de energia ecológica que não contaminem. 

 

As fontes de energia ecológica 

 

 Fazer o nosso forno solar 

 Produzir nossa própria eletricidade 

 Construir um moinho de vento 

 

Fazer nossa própria comida 

 

É importante fazer, compartilhar e comer uma refeição que fazemos juntos, pode ser alfaces recém-

colhidas na nossa jardinagem orgânica, ervas secas ao sol, ou fazer nosso próprio pão ou pizas. 

 

Como fazer o nosso forno de pão 

 

Pode fazer a estrutura do forno, com galhos finos numa base de madeira para sustentar a estrutura. 

Depois cobrir de gesso ou argila. Quando estiver seco, cozê-lo numa estrutura de tijolo. Em seguida, 

coloque o forno na estrutura de tijolo, que em baixo,  tem espaço para fazer fogo com lenha. 

(Retirado Spiral Garden, Crossman, 2002:88). O mais simples é perguntar como se fazia pão na sua 

região e pedir a alguém lhe ensine. É importante fazer todo o processo. Construir o forno, procurar 

lenha bem seca, manter o fogo, fazer a massa e deixá-la descansar, cozinhar  a massa e comerem 

todos juntos. É uma experiência maravilhosa. É ainda melhor se puder semear trigo, triturá-lo e fazer 

sua própria farinha. 

 

Animais 

 

 Ouvir sons diferentes dos 4 estômagos de uma vaca (tipo de FTA com John, Auroville, 2009: 

cp). Isso sim, é feito com vacas! mansas! 

 passar um dia inteiro a cheirar um bezerro recém-nascido 

 passar dias inteiros a brincar com animais da quinta 

 ter insetos como animal de estimação. 
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No campo 

 

É reverter isso na cidade. Às vezes, pelo menos na América Latina, África e partes da Ásia, crianças 

têm muitas tarefas agrícolas e outras, bem como ajudam a mãe cuidar dos irmãos mais novos, 

procurar  água, etc... Certifique-se de que podem viver sua infância também, ou seja, brincar e fazer 

travessuras e ter tempo para jogar bola com os amigos. 

 

 

Em casa 
 

Todos os itens acima. Também: 

 

 Ensinar  como reciclar o lixo, em casa. 

 Ensinar sempre recolher seu lixo, papéis de doce, nunca atirar para o chão ou pela janela de 

autocarro ou carro (guarda-se no bolso e  logo se põe no lugar correspondente). 

 Fazer compras com o nosso saco de pano, para não consumir tanto plástico. 

 Quando se vai passear ou acampar, deixar sempre o local no mesmo estado ou em melhor 

do que quando chegámos (recolher o lixo, plantar algo, arrumar o lugar...). Queimar (em 

lugares húmidos, para não causar um incêndio) ou enterrar o papel higiênico. 

 Ensinar a não arrancar flores, folhas, de pedir permissão, se tiver que pegar uma flor, fruta, 

cortar um ramo, etc... 

 Aprender a não desperdiçar ou perder coisas: comida, água, suprimentos. 

 Levar as crianças a passear o mais frequentemente possível: ao parque, caminhar, acampar. 

 Ter animais de estimação, aquários, tartarugas... Deixar migalhas de pão para os 

passarinhos... 

 Ter um máximo de plantas vivas, jardineiras e outras seu ao redor. 

 Cultivar plantas em caixas e jardineiras, se não tivermos terrenos. 

 Tentar ter brinquedos, móveis e objetos o mais naturais possíveis. 

 Providenciar para as crianças vestuário de fibra natural, o algodão é a melhor escolha (a lã 

"pica", linho vinca e seda é muito cara). 

 Providenciar alimentos saudáveis e biológicos, se possível (não é a quantidade que as 

crianças comem, o importante, sim a qualidade da comida e afecto). Se puder, dar-lhes a 

spirulina  (é uma alga)  para comer regularmente. 

 Dar graças pelos alimentos, agradecer à Mãe Terra (com palavras ou músicas que gostamos, 

não importa). Também pode ser em silencio. Deixar as crianças dar graças, com palavras 

suas, de coração... Agradecer o nascer do dia, ao levantar-se,  agradecer o vento, a chuva, o 

sol, pelos meus pais, pelo irmão mais novo, pelos passarinhos, etc... 

 Providenciar muita água pura, muito importante. 

 Tratar os animais como se fossem outros membros da família. 

 

             Dar o exemplo 
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Aprender com  agricultura orgânica 

 

É uma boa idéia que a agricultura orgânica e seus exercícios aplicados sejam parte do currículo de 

nossa escola de forma sistemática. As informações a seguir são tiradas do manual do engenheiro 

Peruano Fernando Valladares, Curso teórico e prático de agricultura orgânica para jardins. 

 

"A agricultura orgânica é baseada em princípios ecológicos. Podem ser sintetizado em uma forma 

mais directa e profunda dizendo que é a agricultura, que é baseada em grande respeito e amor a 

tudo o que é criado. As técnicas e os procedimentos utilizados são ajustados ao ritmo biológico da 

natureza e  tentam imitar o máximo possível o que ocorre na natureza. Estamos principalmente à 

procura da fertilidade solo natural e o equilíbrio do ecossistema". (Valladares, 2007:1). 

 

Agricultura orgânica consiste em respeitar os princípios ecológicos da: 

 

 Reciclagem: nutrientes, uso de resíduos orgânicos, reciclagem de água... 

 Promover e conservar a agrobiodiversidade, dar ênfase a policultura, priorizar espécies 

nativas... 

 Efectuar um controlo ecológico, biológico e cultural de pragas e doenças de plantas. 

 Fazer uso racional da água e evitar a sua contaminação. Encontrar a melhor água possível 

para culturas (do poço, de declive,...). 

 Dar grande importância para a fertilidade do solo, sem o uso de fertilizantes sintéticos. 

 Usar fontes de energia renováveis: fogões solares, moinhos de vento, biogás,... 

 Valorizar e resgatar  conhecimentos e as práticas ancestrais de nossa região 

 

Os benefícios da agricultura biológica são enormes: 

 

 Gera auto-suficiência alimentar 

 Garante a segurança alimentar e auto-sustentabilidade, uma vez que podemos evitar a 

presença de agroquímicos e pesticidas nos alimentos 

 Protege o meio ambiente e não causa danos às espécies animais e vegetais 

 Produz alimentos com maior teor de nutrientes e saudáveis (uma vez que estão livres de  

pesticidas químicos tóxicos e nocivos para a saúde) 

 Preserva o solo e melhora suas características físicas, químicas e biológicas. Mantém sua 

fertilidade e retarda a desertificação 

 Executa uma economia hídrica e não polui as fontes de água 

 Incentiva a biodiversidade mantendo os habitats dos animais selvagens 

 Preserva a vida rural e a cultura dos povos indígenas e camponeses 

 Gera empregos 

 Permite a independência de tecnologia estrangeira. 
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É nossa responsabilidade criar cada vez mais tecnologias simples que permitem para resolver os 

problemas de produção agrícola actual, considerando sua relação com a conservação do meio 

ambiente, para que seja equilibrada e saudável para todos os seres que nele habitam, agora e para o 

gerações seguintes. 

 

Implica o ensino de técnicas de gestão ecológica de solos, irrigação, uso sustentável da água, 

gerenciamento de bacias de águas, conhecimentos climatológicos e astrológicos (fases da lua, por 

exemplo), gestão de jardins, preparação de terrenos de cultivo, fertilização natural do solo, 

fertilizantes naturais, adubo, vermicultura, de húmus, a produção e a obtenção de sementes, 

germinação, métodos de plantio, uso de canteiros portáteis (no caso urbano), horticultura, 

fruticultura, rotação de culturas, policultura, adubo natural com leguminosas, conhecimentos de 

plantas com poder biocida (inseticidas, fungicidas e acaricidas e repelentes naturais), controle 

fitossanitário natural,... 

 

 

É  imperioso criar uma forte consciência ambiental, a partir de crianças. Neste sentido, a educação 

dada aos jovens permite desenvolver uma consciência eco-social, senso de Justiça e o 

amor a toda a criação: humana, vegetal, animal, mineral, água, terra, atmosfera,... (Valladares, 

2007:2). 

 

 

Uma possibilidade para o futuro, seria ter "escolas comunitárias" que fossem bio-jardins (incluindo 

todas as técnicas de cura subtil e as respectivas ferramentas educacionais) e num canto do jardim, 

haverá um par de salas, feitas de material natural e concebidas esteticamente e energeticamente, 

acompanhadas por algumas oficinas produtivas e uma sala de jantar... 
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Exemplo de um bio-jardim com a sua Roda de Cura ao centro. O Oeste está à direita 

 

Curso teórico práctico de agricultura orgânica para jardins. Centro Multidisciplinario 
“Nuna Ayni” de Fernando Valladares. P: 16 

 

 

 



Cadernos pedagooogicos #6 
 17 
  Desenvolvimento Ecológico Integral 
 

 

Permacultura 

 
Existe muita literatura sobre agricultura biológica, ecologia, meio ambiente, ecologia profunda (Deep 

Ecology, John Seed da Austrália), permacultura. É recomendável que as crianças e os jovens tenham 

noções de cada uma. 

 

Também desde da escola, podemos expandir a noção de ecologia uma "noção da cultura ecológica 

sustentável e permanente" que cobre muitas áreas necessárias para a Terra e seus habitantes. 

Desenvolvemos, assim, com as crianças, uma série de valores e ética geral da vida, da natureza e do 

cosmos. Veja mais no caderno # 12, Desenvolvimento Ético-Solidário Integral. 

 

Uma das matérias mais interessantes para conhecer desde a escola é permacultura (pode ser na 

forma de visitas a locais de permacultura). Permacultura é um sistema de design para o criação de 

meio ambientes humanos sustentáveis, ou seja, que se podem manter a si  mesmos. Contém a idéia 

de agricultura permanente ou cultura permanente. Oferece ao mesmo tempo o cuidado para a 

agricultura, animais, edifícios e infra-estruturas (água, energia, comunicação). Explica as relações que 

podemos criar entre pela maneira como os colocamos na paisagem. Permacultura é o uso intensivo 

de informação e a imaginação. O foco é criar sistemas que são ambientalmente adequados e 

economicamente viáveis, que permitam atingir a auto-suficiência que não contaminem e sejam 

sustentáveis a longo prazo. 

 

"A visão da permacultura como agricultura sustentável ou permanente evoluiu para a visão de uma 

cultura permanente ou sustentável "disse David Holmgren e Bill Mollisson, criadores da 

permacultura. 

A permacultura apresenta muita ética, tão necessária na educação em geral. Baseia-se 

principalmente em  três aspectos: cuidados com a  Terra, cuidado com as  pessoas e distribuição do 

tempo, dinheiro e materiais excedentes para esses fins, ou seja, ajuda os outros a alcançar estes 

objectivos. A chave é a cooperação, e não a competição. (Extraído do Valladares, 2007:88). 

 

 

A chave é a cooperação e não a competição 

 

 

Exercícios 

 

1. como cultivamos nas gavetas? 

 

Semear plantas comestíveis, fazendo germinar, crescer e colher plantas em gavetas (e comê-las). 

Ensina a firmeza, o processo de criação física, o milagre da germinação e da vida (grande princípio da 

educação de Steiner). É uma maneira de nos nutrirmos com a energia da terra directamente, sendo 
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parte do processo. Ensina-nos a "não comprar só coisas prontas". Ajuda a tomar a consciência da 

terra e nosso corpo. 

 

Com que começo? 

 Recipientes descartados, caixas, saco plástico preto 

 Adubo,  terra boa (pode fazê-lo ou comprar pronto) 

 Sementes 

 Paciência e amor. 

 

Primeiro faça um canteiro, para que as sementes possam germinar e crescer com cuidado 

(especialmente a alface, tomate e aipo). Para fazer canteiros portáteis (é mais fácil de transportar as 

sementes para protegê-los da chuva, calor, queda de geada, pássaros ou praga de insectos), pode 

usar recipientes descartados, caixas de madeira, rodas, baldes, saco plástico preto... Estes recipientes 

devem  ter uma altura mínima de 10 cm e fazer alguns furos na base para que  possam  drenar o 

excesso de água. Depois tem que se remover os rebentos  e plantá-los no terreno preparado ou 

vasos de flores ou maior (no caso de não ter terreno). 

 

 

 
Tocar com muito amor, desenho de Fernando Valladares, p: 38 

 

Para semear e transplantar tem de estar de acordo com o clima, terreno e fase da lua. O solo que 

recebe o transplante deve ser húmido e é melhor se for um dia nublado ou nas horas da tarde. Não 

dobre as raízes. Regar. A primeira vez, é melhor para as crianças a fazer todo o processo com um 

jardineiro, para aprender todo o cuidado a ter a fim das plantinhas não sofrerem. E poderem fazer 

todas as suas perguntas! 

 

2. Como fazer uma roda de cura em nosso jardim, recreio ou jardinagem orgânica? 

 

Aqui está uma bela técnica para fazer com as crianças. Trata-se de fazer uma roda de cura, técnica 

criada por índios Navajo da América do Norte, que cria um foco de energias curadoras que fortalece 

e harmoniza todos os seres que estão ao seu redor. Uma das suas funções é de ligação nosso bio-

jardim com o universo e  beneficiar das energias que vêm do cosmos. Tem um desenho geométrico, 

com o qual as plantas podem receber a energia necessária para o seu desenvolvimento e na 

elaboração do qual  se segue um ritual em que os participantes e crianças manifestam a sua vontade 

de se integrar  com os processos de evolução cósmica. 
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Como fazer uma roda de cura para a horta? 

 

No centro da horta, pátio ou jardim, marcar um círculo de 1,80 metros mais ou menos de diâmetro e 

e plantar duas circunferências de cravos índios (como um círculo externo e um círculo interno). No 

centro, enterrar um quartzo rosa fará d amplificador de  todo o poder de cura da roda. Depois fazem-

se 4 raios precisos com cravos índios. No centro dos espaços, plantar 4 sálvias, um para cada ponto 

cardeal. Tem que ser tudo muito exato (tanto as direcções como a forma geométrica). Se tem mais 

cristais rosa, você pode colocá-los nos quatro pontos cardeais. 

 

Como é que funciona? 

 

O círculo actua como uma caixa de ressonância que amplifica e transmite as vibrações subtis de cada 

um dos elementos que compõem a roda. Seu poder é tal que muitas das pragas e doenças podem ser 

mitigadas mais facilmente. 

 

 

 
Desenho básico da Roda de Cura 

Ver fotos na p: 17 do Curso teórico práctico de agricultura orgânica para biohuertos. Centro 
Multidisciplinario “Nuna Ayni” de Fernando Valladares). 

 

3. Os Guardiões do Universo 

 

Ver em anexo, o projecto de Guardianes del Universo do Centro ASIRI, Lima, Perú. 
Na Web http://www.pedagooogia3000.info/html/cpedagooogicos.htm 

 

 

Projecto A  Terra das crianças 
Trata-se de projetos onde as crianças têm um pedaço de terra e podem fazer o que eles querem com 

ela. Existem projetos no Peru (Amazônia, Highlands), Brasil, Índia... 

Este projecto é impulsionado pela Associação Ania do Peru. A Associação diz: "Mais do que dinheiro 

e tecnologia, o que faz a diferença é uma mudança de valores, apreço pela vida e natureza e uma 

mudança de atitude. Estes valores são desenvolvidos durante a infância, vivendo em harmonia com a 

natureza e participando activamente para a melhoria do nosso ambiente. Para isso o projeto A Terra 

das crianças fornece às crianças um espaço seguro e saudável, a motivação, a orientação e o 
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reconhecimento. A Cosmovisão Andina diz que se as crianças buscam vida, verdade e amor de suas 

terras... o mesmo acontece em seus corações, porque nós somos um". 

 

http://www.mundodeania.org/Proyecto Tierra de los ninõs, Ania, Peru (Association for Children and 

their environment). 

 

 

Terapia extra-escolar 
 

Pode fazer em casa ou durante uma actividade escolar, se possível com uma terapeuta profissional. 

 

1. "Enterramo-nos", cobrimo-nos de areia ou terra durante 10 a 30 min, dependendo da idade sem 

se mover. Deixe o nariz para fora! 

 

2. Cobrirmo-nos  de lama feita de argila, é engraçado, (num bom dia de sol). 

 

3. Terapia Homa (ver p.: 81 da do Curso  teórico/prático de agricultura orgânica para jardins. Centro 

Multidisciplinario "Nuna Ayni" de  Fernando Valladares. 

A Terapia Homa é uma ciência de cura do ambiente proveniente da medicina Ayurvédica, baseada na 

aplicação de incêndios bioenergéticos. Consiste numa técnica da ciência Védica equilíbrio a 

bioenergético, através de ação magnética específica e um processo de eliminação de condições 

tóxicas da atmosfera e ao mesmo tempo a recuperação dos elementos necessários para produzir 

determinadas substâncias essenciais para a vida. O Agnihotra é o fogo bioenergético básico e mais 

poderoso da  Terapia Homa. Está sintonizado com o correspondente com o biorritmo do amanhecer 

e do pôr do sol. 

 

No Peru, o Centro ASIRI fez um fogo Homa com crianças pequenas e no Chile, escola Joaquín dos 

Andes com crianças de educação especial, ambos com resultados maravilhosos. 

 

4. Se tiver possibilidade, fazer uma horta com Terapia Homa (ver plano abaixo). Solicitar informações 

para mati@Huampani.org é simplesmente maravilhoso. 
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Exemplo de uma quinta com Terapia Homa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Curso teórico e prático de agricultura orgânica para jardins. Centro Multidisciplinario “Nuna Ayni” 
de Fernando Valladares, p: 85 
 

 
 
Curso teórico e prático de agricultura orgânica para jardins. Centro Multidisciplinario “Nuna Ayni” 
de Fernando Valladares, p: 85 
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Depoimentos 
 

Saí da minha depressão caminhando nos Andes 

 

"Eu me lembro que houve um tempo na minha vida que estava muito ruim e tinha pensamentos 

obscuros de acabar com a vida, porque me sentia inútil. Durante este mesmo período, decidi ir com 

amigos novos para uma caminhada através dos Andes durante uns dias (porque não tínhamos 

dinheiro, era Natal e caminhar era gratuito e desejava fugir da cidade e das suas festas barulhentas e 

carras). Dando passos nestes caminhos milenários, dizia mentalmente "Cura, curo-me, mãe terra 

cura-me,..." ou algo assim. Cansava-me muito das pernas. Foram mais de 60 km, com descidas e 

subidas e tudo. Começámos a mais de 4500 metros de altitude. Quando regressei, foi incrível, é 

como se tudo estivesse curado, tendo exalados tudo à mãe terra. Tudo estava aberto e eu pude fazer 

o que vim fazer na Terra". (Maria, 2009:cp)" 

 
Meu filho tinha um monte de animais de estimação, deixe-o sempre... 
 
"Meu filho, toda a sua  vida, teve um monte de animais de estimação. Teve coelhos, perdizes, 

pombos, sapos, tartarugas, galinhas, cães,  gatos, coelhos, da Índia, 15 hamsters, mas... Sempre o 

deixei. Era importante para ele porque lhe dava segurança, equilíbrio e felicidade. Parecia-me que se 

reconectava, funcionava como uma actividade muito sanadora . Eu recomendo aos pais que têm um 

quintal, que deixem que  as crianças se sujem, que tenham contato com a natureza, aprendendo a 

respeitar todas as formas de vida. Acho que é parte integrante da educação. Recordo-me que uma 

vez, um tio-avô trouxe dois perus ao vivos para comer no Natal. Meu filho Matias, com 8 anos de 

idade na época, viu-os e disse "Aqui não se vão matá-los, eles são meus". E assim, ficámos mais de 

um ano com os perus vivendo no quintal e vizinhos riam. E tivemos que mandá-los volta no campo, 

eles eram enormes... Ahhh e sempre que havia uma tempestade, Matias regressava com os pombos 

caindo dos ninhos, nos braços, dava-lhes de comer, ensinava-os a voar e libertava-os. Lembro-me 

que tínhamos vermes e insetos para isso. Mas depois tinha pena desses bichos... ". (Claudia, 

2009:cp). 

Uma criança de 4 anos em campanha 

"Uma manhã nossa filha." Quando tinha 4 anos, acordou com tristeza porque "as pessoas estão 

demorando tanto a aprender"... Depois de ouvi-la e satisfazer sua necessidade de transmitir os seus 

sentimentos, propusemos-lhe que escrevesse uma carta ao "povo" e que nós a faríamos chegar  por 

e-mail nos... 

Nossa intenção é simplesmente dar um testemunho de que estas gerações não só "vêm com maior 

consciência", mas que eles precisam para agir e ser ouvidos. Aqui está a carta que escrita por ela: 

 

A Todas as pessoas de todos os lugares: 

Quero que respeitem os animais, que não os matem, nem os prendam ou levem para zoológicos. 

Que os deixem LIVRES!!! e não quero que matem mais bezerros, que é uma pena. Os animais têm 

que viver para ajudar as pessoas a se conectarem mais com o coração. Não comam mais carne, ou 

ovos que são as aves, galinhas, patos e peixes. Que os animais sejam livres por todo o campo. E 
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também quero dizer que não quero mais guerra, é melhor amar. E não cortar árvores ou feri-las, 

quero que usem as folhas, quando eles estão caídas. Eu envolvê-los em montes de luz e de amor". 

Menina de 4-anos, Março de 2006 (centro Amatreya, Argentina, 2009:ce). 

 

O que eu gostava em criança 

 

Em criança gostava: 

 

 Aprender sobre plantas, suas propriedades, etc… ir para o campo, aprender a reconhecer as 

plantas 

 Desenhar plantas ao  vivo, no seu habitat natural (no sitio... sem cortá-las) 

 Conhecer as ervas medicinais 

 Fazer um pomar da criança para as doenças das crianças: ou seja, quando eles caem, se 

cortados, tem lesões, e choram com dores de barriga, e constipações. Este jardim deve ser 

cuidada pelas crianças, e quando eles ficam doentes ou se magoam,  eles mesmos vão buscar 

seu remédio) pedindo permissão para corta as plantas)... 

 Conversar com as plantas, como o avô me ensinou a pedir permissão antes de semeá-las, 

para a colheita... 

 Falar com o velho carvalho, antes de dormir aos seus pés 

 Saber cantar para as plantas que crescem bem, que tenham amor 

 Aprender os ciclos naturais, os astros 

 Sair mais vezes para experimentar directamente. E dormir ao relento. 

 

(Dayme, 2009:cp). Quando você ter escrito este texto, Dayme tinha 16 anos) 

 

Experimental, experimental, experimental 

 

Educação tem que ser experimental com estas novas crianças diz o pesquisador boliviano Eduardo 

Pereira, que explica: 

 

"Por exemplo, eu não dava uma aula sobre a água. iria levá-los para mergulhar no Lago Titicaca!" 

Lhes daria aulas à meia-noite, no frio, no calor, nas montanhas, nos rios, por velas, vivendo os ciclos, 

os elementos, as dimensões. Ensinar-lhes-ia  os sítios arqueológicos, grutas; Nós desceríamos um rio 

de canoa na Amazônia; Nós teríamos nosso calendário da lua, do sol, das constelações; Teríamos  

simbologia antiga, códigos secretos, geometria sagrada; Teríamos a ecologia e o social vivendo-o, 

faríamos trabalhos comunitários. Tudo experiencial". (Pareja, 2005:cp). 
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Ficha Técnica 

Caderno  Pedagooogico 3000 # 6 

Título Desenvolvimento Ecológico Integral 
Definição O desenvolvimento Ecológico Integral consiste em criar (ou fortalecer 

conforme os casos) uma consciência ecológica que promova o cuidado 
do planeta Terra, a toda a forma de vida que nela viva, a cooperação 
entre os seres humanos e a coneção interior e com a natureza. Também 
serve para que as crianças pensem e reflitam sobre os modos de vida 
socio-económicos e ecológicos na Terra a fim de actuar em 
consequência e conscientemente quando crescerem.  

Tipo de ferramentas 
utilizadas 

Ferramentas bio-inteligentes, principalmente bio-mórficas e práticas 

Exemplos de actividades Actividades com a natureza, com produtos naturais, reciclagem e 
reflexões sobre os modos de vida na Terra. Ensinamentos práticos de 
ecologia e permacultura e agricultura orgânica. 

Tipos de inteligências 
múltiplas envolvidas 

Inteligência naturalista 
Inteligência inter e intrapessoal 

Área curricular nas quais 
se pode desenvolver 

Todas 

Política de Escolas e dos 
comissões de 

Professores e Pais 

- Recreios. Política de escola - implementar jardins e actividades 
agrícolas 
- Política firme da escola quanto ao manuseamento e reciclagem do seu 
lixo 
- Campanhas ecológicas da escola para o bairro, comunidade ou cidade 
onde estão 
- Formação de todos os professores sobre este tema. 

Facilita o 
desenvolvimento 

Do Eu pessoal 
Do Eu colectivo 
Do Eu transcendente 

Recomendações Trabalhar-se diariamente este nível é vital para as crianças. Reforçá-lo 
em suas casas (Dar formação, também, aos pais, sobre este tema) e nos 
fins de semana. 

Variações Segundo o país, ecologia, idade e cultura 

Ver também Caderno # 3 Desenvolvimento físico Integral 
Caderno # 13 Os quatro elementos, os quatro corpos 
Caderno #21 Jogos de Reconexão 
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Faço um resumo final para colar no frigorifico ou onde quer que seja 

 

 

 

 

Co-criando meu próprio caderno 

 

Minhas notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer um resumo final em forma de mandala ou mapa mental 
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Temas de reflexão para trabalhar e ideias práticas para si mesmo 

 

1. Ter aulas de permacultura ou ir visitar centros de permacultura ou de agricultura orgânica 

2. Ter aulas de música orgânica e outras músicas ligadas à natureza 

3. Informar-me sobre os projectos ecológicos do meu bairro, escola ou comunidade 

4. Perguntar às crianças as suas ideias e escutá-los 

5. Fazer uma actividade ecológica pelo menos uma vez por trimestre, quer seja na escola ou em 

casa 

6. E que tal ir para o campo…. e não fazer nada, nada, nada... 

 

 

 

 

Plantar uma árvore, dar vida a um filho, escrever um livro… MDS, 2000 

 

 

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. 
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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 

 

 

 

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" 

 


