
EDUCAR COM
CONSCIÊNCIA

C U R S O  P R E S E N C I A L  I M E R S I V O
J A N E I R O  -  N O V E M B R O  2 0 2 3

Professores cansados.
Alunos desmotivados. 
Pais revoltados.

É este o retrato actual da
educação em Portugal?

Como chegámos aqui?

O curso ‘Educar com Consciência’
pretende questionar a paisagem
educativa contemporânea e
tradicional, colocando em
destaque os seus principais
intervenientes: educadores, alunos
e pais. Ao mesmo tempo dará a
conhecer o trabalho inigualável do
filósofo e educador J. Krishnamurti,
considerado um dos grandes
pensadores do século XX.   



Durante o curso os participantes
são convidados a uma reflexão
profunda sobre práticas
pedagógicas, os relacionamentos
entre os vários grupos do processo
educativo e sobre a possibilidade
de uma abordagem
completamente diferente à
educação, e sobretudo, à vida.

Em três dos nove módulos serão
apresentadas algumas
ferramentas práticas para apoiar
pais e professores que buscam
metodologias mais amigas das
crianças.

Estes módulos pretendem ser um
complemento à reflexão
proporcionada durante o curso,
permitindo aos participantes a
aquisição de conhecimentos sobre
recursos inovadores na educação.

Acolhido entre aldeias minhotas, o
curso realiza-se nas instalações da
Associação O Mundo Somos Nós.
Sede da dinâmica comunidade de
aprendizagem com o mesmo
nome, está situada na antiga
freguesia de Goães, Vila Verde,
entre Ponte de Lima e Braga. 

O curso é presencial, com
encontro marcado ao sábado, das
9h30 às 18h30, e ao domingo, das
9h30 às 13h. Valoriza-se o
contacto directo entre os
participantes, a equipa de
formação e a paisagem cultural
que nos irá rodear. O programa
contempla também caminhadas a
pé e momentos de lazer individual
ou em grupo. 

Num ambiente calmo, simples e
generoso, venha fazer parte desta
viagem connosco. Apenas o ponto
de partida está definido: o que é,
ou será, educar com consciência? 



MÓDULO 2 
SÁBADO - 25/02/2023 - 09H30 - 18H30
DOMINGO - 26/02/2023 - 09H00 - 13H00
com Ana Gomes

OS COMPLEXOS PROBLEMAS NA
EDUCAÇÃO

-Questões fundamentais relacionadas com
o propósito da educação e os principais
desafios que se enfrentam neste campo. 
-Qual é a principal função da educação?
Porque educamos os nossos filhos? Quais
os principais desafios que encontramos ao
longo do processo educativo?

Através de vídeos, leituras em grupo e
diálogo serão exploradas as questões
referidas, tal como outras sugeridas pelos
participantes. Reconhecer quais os
principais desafios e problemas no seio da
educação poderá levar à sua
compreensão e consequente resolução.  

MÓDULO 1 
SÁBADO - 28/01/2023 - 09H30 - 18H30
DOMINGO - 29/01/2023 - 09H00 - 13H00 
com Ana Gomes

INTRODUÇÃO

- Apresentação do curso (intenções,
objetivos e questões práticas).
-Introdução à forma de exploração do
curso: recolha de questões, pontos de
interesse, avenidas de auto-reflexão e
diálogo em grupo.
-A nossa paisagem educativa:
representação de desafios, problemas,
oportunidades, caminhos.

MÓDULO 3
SÁBADO - 25/03/2023 - 9H30-18H30
DOMINGO - 26/03/2023 - 9H00-13H00
com Ana Gomes

O QUE É UMA EDUCAÇÃO
CORRECTA?

-Reflexão sobre a difícil questão do que é,
ou será, uma educação correcta. 
-O que estamos a fazer quando estamos a
educar? O que é que queremos transmitir?
O que é que consideramos importante
para os nossos filhos, para as crianças que
acompanhamos?

Questões abordadas em vídeos, leituras
em grupo e diálogo, pretendem dar a
conhecer as intenções e prioridades
educativas dos participantes. A partilha
cria um espaço comum de compreensão
entre participantes que apoia o seu
caminho no âmbito educativo. 



MÓDULO 4 
SÁBADO - 22/04/2023 - 09H30    - 18H30
DOMINGO - 23/04/2023 - 09H00 - 13H00
com Susana Pires e Joice Szerman Risnic

EDUCAÇÃO INOVADORA NO DIA A
DIA

-Sábado: Forest School - Aprender na
Natureza, com Susana Pires

-Conhecer os princípios da metodologia de
forest school; 
-Vivenciar algumas dinâmicas; 
-Criar um ambiente para estas práticas e
observar a natureza com o olhar de uma
criança.
-Descobrir como uma sala de aulas pode
facilmente transitar para a natureza e de
que modo a natureza pode também
integrar-se na nossa sala ou casa e algumas
estratégias para o dia-a-dia para
educadores e famílias.

-Domingo: Ambientes e ações artísticas e
criativas em espaços naturais, com Joice
Szerman Risnic

-Oferecer acções práticas, experienciais e
teóricas aos educadores e famílias,
relacionadas com o despertar e o
desenvolver dos processos criativos através
de linguagens artísticas em espaços
naturais. 

-Escolher a natureza como cenário de
experiências criativas, é também escolher
integrar os processos naturais com os processos
humanos, promover a sintonia entre o sentir e o
contemplar, entre o sentir e o escutar a si
mesmo e ao ambiente que nos envolve, entre o
sentir a si mesmo e ao outro, é escolher
despertar os sentidos e ampliar as percepções.
A criatividade aqui é compreendida como uma
ferramenta de autoconhecimento,
autodesenvolvimento, conhecimento do mundo
e de conexão, troca e expressão. 
 
-Os ambientes-convite que vivenciaremos e
construiremos juntos são instalações artísticas
ao ar livre que representam oportunidades de
manifestação e de despertares criativos. No
decorrer do curso refletiremos sobre a postura
do educador durante estas vivências, quais os
elementos e materiais a escolher para compor
os ambientes-convite, como garantir e respeitar
os processos e autorias individuais e do grupo,
como dar continuidade aos processos, entre
outros tópicos. 

MÓDULO 5 
SÁBADO - 27/05/2023 - 09H30 - 18H30
DOMINGO - 28/05/2023 - 09H00 - 13H00 
com  Ana Gomes

AUTORIDADE, ORDEM E
DISCIPLINA

-Explorar os tópicos da autoridade,
ordem e disciplina como temáticas
comuns ao processo educativo
tradicional. 
-Reflectir sobre as questões de
autoridade, ordem e disciplina é
fundamental quando falamos de
educação. Estes tópicos estão presentes
nos relacionamentos entre filhos e pais,
alunos e educadores, e como tal,
condicionam a educação exercida.



MÓDULO 6 
SÁBADO - 01/07/2023 - 09H30 - 18H30
DOMINGO - 02/07/2023 - 09H00 - 13H00
com Ana Gomes

CRESCER SEM MEDO, EDUCAR
EM LIBERDADE

-Tópicos relacionados com o medo e a
liberdade, muito presentes em alunos, pais e
professores em diversas formas e situações. 

-Como se manifesta o medo nos vários
intervenientes do processo educativo?

 A compreensão da temática do medo,
directamente relacionada com a pressão, as
expectativas e a necessidade em cumprir
objectivos, parece ser essencial quando
reflectimos sobre aquilo que acontece nas
salas de aula e em casa. Iremos também
abordar a temática da liberdade enquanto
responsabilidade e catalisador de um espaço
educativo diferente. 

MÓDULO 7 
SÁBADO - 30/09/2023 - 09H30 - 18H30
DOMINGO - 01/10/2023 - 09H00 - 13H00 
com Yaiza Ageitos, Eliana Rodrigues e
Ana Rosendo

EDUCAÇÃO INOVADORA
NO DIA A DIA

-Sábado: Montessori - A importância
do Ambiente Preparado, com Yaiza
Ageitos

-O que significa um ambiente
preparado em dois níveis: o concreto
ou tangível e o intangível. 
-Os materiais, a sua disposição e
resposta às necessidades das crianças
e do adulto que mantém aquele espaço
para que as crianças possam estar.

-Os espaços Montessori são projetados
para oferecer aulas, atividades e
ferramentas que correspondam às
necessidades de desenvolvimento e aos
interesses de cada criança. Como nem
todas as crianças estão interessadas
nas possibilidades de aprendizagem
oferecidas, elas podem escolher
aquelas pelas quais mais se interessem.

-Domingo: Complemento prático de
ambiente preparado, com Eliana
Rodrigues e Ana Rosendo

-Tendo projetado um ambiente
preparado de acordo com Montessori e
conhecendo os materiais, como
trabalham as guias da Escola do
Mundo na prática? Como se usam e
apresentam os materiais? Quando as
crianças têm a possibilidade de ser
autónomas e de ter liberdade num
espaço, seja em casa ou na escola,
seja num quarto de dormir ou numa
sala de aula, é possível termos uma
atmosfera com a harmonia e ordem
necessárias ao seu desenvolvimento.

-Para alguém que visita um espaço
onde se utiliza esta pedagogia,
comparativamente a um espaço
convencional, no qual o ambiente é,
habitualmente, animado, barulhento e,
por vezes, confuso, será fácil notar o
quão pacífico, silencioso e organizado
este é.



MÓDULO 9 
DOMINGO - 18/11/2023 -  09h30 - 18h30
DOMINGO - 19/11/2023 - 09h00 - 13h00
com Ana Gomes

RELACIONAMENTOS E A
EDUCAÇÃO

-Aprender lado a lado, em cada
momento

Educar é estar em relação. Sem
relação não há educação. 

-Pretende-se destacar o papel
fundamental do relacionamento no
universo educativo. A qualidade das
relações estabelecidas entre crianças
e professores, pais e filhos, pais e
professores, determinam em grande
parte o percurso educacional de
todos os intervenientes.

NOTA: O programa do curso e o plano
diário das sessões poderão sofrer
alterações de acordo com o decorrer do
curso e a participação de formandos e
formadores. Qualquer alteração à
estrutura geral do curso e aos módulos
será sempre realizada com a intenção de
enriquecer o programa e a experiência dos
participantes. 

-Domingo: Pedagogia de Projetos 
com  Edilene Morikawa

Aprende-se por projetos a partir do
‘sonho’ de cada criança. Cada um é
respeitado na sua individualidade,
aprende segundo a sua necessidade,
no seu tempo, com alegria, brincando,
criando e refletindo sobre o sentido
dessa vivência e aprendizagem.

Aprender requer um espaço de
encontro e de humanização no qual
educando e educador são convidados
a vivenciar os conhecimentos, as
diversas formas de compreender e
estar no mundo que os cerca. 
Neste módulo pretende-se introduzir o
educador na compreensão do
‘aprender fazendo’ e como começar a
alterar a dinâmica em casa ou na sala
de aula.

A compreensão da relação é
educação. J. Krishnamurti,
Conferência com Pais,
Varanasi, Índia, 1955

MÓDULO 8
SÁBADO - 21/10/2023 - 09H30 - 18H30
DOMINGO - 22/10/2023 - 09H00 - 13H00 
com António Pedro Martins e Edilene
Morikawa

EDUCAÇÃO INOVADORA
NO DIA A DIA

-Sábado: Comunicação Respeitosa
na Educação, com António Pedro
Martins

-Compreender melhor e começar a
integrar o modelo, os princípios e as
práticas da Comunicação Não-
Violenta, através de exercícios e
situações reais trazidas pelo formador
e pelos participantes. 
Aproximação à Mediação de Conflitos
e a modelação de alguma situação real
de conflito.



INVESTIMENTO

 
*Valor não inclui almoços nem estadias. Aos sábados,
idealmente, almoçaremos refeições de base vegetal

preparadas pela Cozinha do Mundo no espaço OMSN. O
valor do almoço são 10€ e pagos no próprio dia.

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
Telefone: 965 477 360

info.omundosomosnos@gmail.com
www.omundosomosnos.org

 
 

CURSO COMPLETO  9
módulos:

EARLY BIRD: 850€ 
até 01/01/2023 

PRESTAÇÕES: 
3 prestações de 350€ - 1050€

NORMAL: 950€ 
após 01/01/2023 

CURSO COMPLETO  +
LABORATÓRIO DE
EDUCAÇÃO INOVADORA

EARLY BIRD: 950€ 
até 01/01/2023 

NORMAL: 1050€ 
após 01/01/2023 

PRESTAÇÕES: 
3 prestações de 390€ - 1170€

INLCUI: 
- Certificado de participação
- Quota Inscrição de Sócio na Associação
OMSN: € 15,00 (individual)
- Coffee Breaks

mailto:info.omundosomosnos@gmail.com


FORMADORES  
A N A  G O M E S

 

De uma pequena aldeia perto de
Mafra, Ana viajou para Inglaterra
em 2012. O destino: a escola
internacional de Brockwood Park,
fundada por J. Krishnamurti. 
 
Após a licenciatura em Arquitectura
Paisagista e uma temporada de
voluntariado fora de Portugal, Ana
descobriu o trabalho de J.
Krishnamurti num local inesperado.
A frase ‘Tu és o mundo.’ foi a
semente que deu origem a uma
mudança fundamental. 
 

Desde a chegada a Brockwood
Park, Ana viveu e trabalhou três
anos na escola principal e cinco
anos no centro de estudos para
adultos The Krishnamurti Centre.
Desde 2020 Ana partilha o seu
tempo entre Portugal e Brockwood
Park, continuando a apoiar o centro
de estudos e as escolas em
diferentes actividades. 
 
O seu profundo interesse pela
filosofia de J. Krishnamurti, tal como
a sua paixão por Bushcraft e
woodcarving, são parte
fundamental do seu dia-a-dia. 



FORMADORES  
I V O N E  A P O L I N Á R I O

 
Apesar da sua formação base ser em
Relações Internacionais Económicas
e Políticas e de ter estudado Gestão,
um interesse crescente na educação
de adultos e crianças guiou-a na
aprendizagem sobre várias áreas
como a Medicina Natural
(Macrobiótica no Instituto
Macribiótico de Portugal e Zen-
Shiatsu), Yoga, Parto Humanizado,
Educação Pré-Natal, etc. e a
colaborar na fundação de projetos
ligados à alimentação, saúde, estilo
de vida natural e parentalidade,
sempre de um ponto de vista
educativo. 

Participou em Portugal numa
formação intensiva sobre Regras e
Limites com Ivana Jauregui e na
Suécia, no “Seminar Leader
and Parental Coaching training” da
Family-Lab International,
associaçãofundada pelo inovador
pedagogo dinamarquês Jesper Juul.

De 2000 a 2022 (com alguns
intervalos) trabalhou na área da
Justiça, nos Tribunais, o que lhe
proporcionou um panorama muito
realista da sociedade portuguesa.

Apaixonada pelo ser humano e pela
natureza e ainda por música, escrita
e arte no geral, quando se empenhou
em investigar a obra do filósofo e
educador J. Krishnamurti, descobriu
que o mundo só muda quando nós
mudamos. Porque o mundo somos
nós. O autoconhecimento passou a
ser a sua maior paixão.

Vê na Terra o paraíso que todos
buscamos e no ser humano o
potencial para uma Vida mais
consciente, sã e natural.

Encontrar soluções para problemas
comuns e partilhar aquilo que
aprendemos foi o seu ponto de
partida para a concepção deste
curso e para os módulos que irá
ministrar.

Coordenadora geral da Comunidade
e Centro de Aprendizagem da
associação O MUNDO SOMOS NÓS,
que co-fundou.



FORMADORES  
Y A I Z A  A G E I T O S

S O B R A D E L O

 

Entusiasta, crítica e em contínuo
processo de descoberta e formação. 

Especialista em pedagogias ativas,
neuroeducação e inteligência
emocional, coloca os seus
conhecimentos à disposição para
treinar e orientar espaços
educacionais.

Possui a experiência de ter
transformado salas de aula e lares,
aconselhado as famílias, formado
equipas e acompanhado processos de
crianças e adultos. 

Chegou ao Método ILAI como um
sistema de trabalho com o qual
acompanha processos em todas as
fases da vida.

Adora ver o quão transformador é
passar pelo ILAI e como cada pessoa,
independentemente da idade,
encontra equilíbrio e desperta a
curiosidade no seu dia-a-dia.



FORMADORES  
A N T Ó N I O  P E D R O  M A R T I N S

 

Entusiasta, crítica e em contínuo
processo de descoberta e formação. 

Especialista em pedagogias ativas,
neuroeducação e inteligência
emocional, coloca os seus
conhecimentos à disposição para
treinar e orientar espaços
educacionais.

Possui a experiência de ter
transformado salas de aula e lares,
aconselhado as famílias, formado
equipas e acompanhado processos
de crianças e adultos. 

Chegou ao Método ILAI como um
sistema de trabalho com o qual
acompanha processos em todas as
fases da vida.

Adora ver o quão transformador é
passar pelo ILAI e como cada pessoa,
independentemente da idade,
encontra equilíbrio e desperta a
curiosidade no seu dia-a-dia.



FORMADORES  
J O I C E  S Z E R M A N

R I S N I C

 

Mãe, educadora, professora,
consultora, facilitadora de
educadores e arte terapeuta. 
 
Pesquisadora sobre diferentes
abordagens para a educação
Infantil (Reggio Emilia, High Scope,
Inteligências Múltiplas, Escolas
democráticas, sociocracia, Forest
Schools, Krishnamurti Approach,
Mediação de conflitos e Cultura de
Paz, etc.) Participa em congressos,
workshops e estágios nacionais e
internacionais (Argentina, Estados
Unidos, Itália, Portugal e Espanha). 

Fundadora dos projetos Pathways
Workshops e Los Camaleones no sul
da Espanha. Trabalha com
educação há mais de 25 anos,
atuando como diretora,
coordenadora, facilitadora, tutora,
professora e na formação de
educadores durante toda sua
trajetória. 

É encantada pelo universo infantil,
pelo ser e estar na natureza, pela
capacidade transformadora das
artes, do brincar, do escutar, da
alegria e do estar no presente.
Acredita que juntos podemos
sonhar e realizar um mundo melhor.

Formada pela Universidade de São
Paulo – Brasil em Educação, possui
também habilitação em Educação
Infantil e anos iniciais do ensino
Fundamental pela USP,
especialização em educação
infantil pelo Centro de estudos da
escola da Vila- SP, Especialista em
Educação Lúdica em Contextos
Escolares, Não Formais e
Corporativos pelo CEVEC- SP,
formada em Arte Terapia pelo
Instituto Europeo de Integración
Sensorial & Forum Media Group –
UNIQSKILLS. Actualmente está a
realizar um Mestrado em Estudos
da Criança na Universidade do
Minho em Braga- Portugal.



FORMADORES  
S U S A N A  P I R E S

 

Licenciada em Educação de Infância e
Pós-Graduada em Educação da
Criança em Creche, desde cedo teve
a sua vocação bem vincada para o
trabalho e envolvimento com crianças. 
 
No seu percurso profissional, lecionou
em diversos colégios no Porto, onde
praticou o trabalho de projecto,
baseado na metodologia de Reggio
Emília, entre outras.

Assim, abraçou a OMSN e ajudou na
criação de um projeto para os mais
pequeninos: O Mundo da Floresta.
Entregue de corpo e alma, sente que
este é modelo educativo com que
efetivamente se identifica e a faz sentir
realizada, quer a nível profissional, quer
a nível pessoal, uma vez que os dias de
“trabalho” são repletos de sorrisos, muita
cumplicidade e entrega, entre todas as
crianças e equipa pedagógica.
Participou em formações de “Forest
School Leader” e de Pedagogia
Montessori.

No seio da associação OMSN, para além
de membro da Direção e Coordenadora
Pedagógica no Mundo da Floresta, é
Guia da Floresta/educadora no Mundo
da Floresta e é também responsável
pela organização de eventos.

Entretanto dedicou-se a diferentes
áreas ao nível da organização e
animação de eventos infantis, bem
como promoção de actividades
educativas em escolas, museus,
bibliotecas e câmaras municipais. No
seu último trabalho, um dos pontos
principais de intervenção foi ao nível
da interação pais/filhos, e
estimulação sensorial para bebés.

Insatisfeita com o formato de ensino
habitual na maioria das escolas, sentiu
interesse em conhecer práticas
educativas alternativas, e com elas
ajudar a traçar um novo rumo na
educação.



FORMADORES  
E L I A N A  R O D R I G U E S

 

Co-fundadora da Comunidade de
Aprendizagem O MUNDO SOMOS
NÓS e Coordenadora-pedagógica
na Escola do Mundo.
 
Licenciada em engenharia
alimentar, artesã, aficionada da
agricultura biológica e da cozinha
vegetariana.
Começou por ter as funções de
educadora ambiental e alimentar,
na associação que co-fundou. À
medida que o projeto foi
crescendo, criou-se uma simbiose
de desenvolvimento entre ambos,
trazendo a descoberta de
competências e habilidades que a
conduziram ao cargo de
Coordenadora Pedagógica da
Escola do Mundo. 
 

Ao longo dos anos tem participado
em várias formações,
nomeadamente com Ivana
Jauregui sobre regras e limites e
sobre com a pedagogia de Maria
Montessori, na qual se tem vindo a
especializar. Atualmente, para
além de membro da direção da
Associação, é coordenadora
pedagógica e Guia na Escola do
Mundo e responsável por projetos,
hortas e compras.



Tornou-se treinadora de futebol
juvenil graças à sua paixão pelo
desporto e educação. Criou um
projeto social, O Mundo dos Graúdos,
com o qual formou uma parceria com
a associação O Mundo Somos Nós
que a conduziu à função de guia na
Escola do Mundo. Participou numa
formação de Pedagogia Montessori
(6-12 anos) e, atualmente, é guia na
Escola do Mundo, Tutora no Hub
OMSN da Open Learning School
Portugal e responsável pela
elaboração de manuais de
professores, materiais pedagógicos,
recolha de imagens, vídeos e ainda
pela criação de projetos.

FORMADORES  
A N A  R O S E N D O

 

Tutora no Open Learning School
Portugal Hub da OMSN e Guia na
Escola do Mundo
 
Licenciada em Biologia Aplicada,
prosseguiu os seus estudos em
Agricultura Biológica e
Sustentabilidade.



FORMADORES  
E D I L E N E  M O R I K A W A

 

É pedagoga, consultora em
educação inovadora e palestrante.
Fundadora da conhecida Escola
Aberta de São Paulo, traz consigo
mais de 20 anos de experiência no
mundo da educação. 

Todos seus esforços e ações são
direcionados para uma educação
para o século XXI numa lógica
democrática, participativa e
solidária. Com experiências
internacionais em diversos
mercados, desde a Latina América
até à Ásia, foi por 10 anos
coordenadora de Escolas
brasileiras no Japão. Em
colaboração com o Professor José
Pacheco fundou a Escola Projeto
Âncora, um dos projetos mais
reconhecidos e aclamados no
mundo da educação. 

Desenvolve com a comunidade
escolar uma educação pautada na
autonomia e na aprendizagem por
Projetos que rompe a ideia de
turmas e de separação por idades,
inspirada na Escola da Ponte.
Co-fundadora da Open Learning
School e sua Coordenadora
Pedagógica no Brasil, tem como
missão permitir que, através de
uma pedagogia com mais de 30
anos, cada criança possa atingir o
seu máximo potencial e ser feliz.



6 dias de observação 

5 sessões de duas horas para
concepção e criação de
projetos

1 reunião de planificação da
assessoria

LABORATÓRIO
DE EDUCAÇÃO

INOVADORA

Neste espaço de investigação
teremos a oportunidade de
cultivar e exercitar o que
aprendemos no Curso Educar com
Consciência, realizado em 2023.

Caso não tenham participado no
curso anual, os interessados em
integrar este laboratório poderão
fazê-lo, optando por cada uma
das três experiências que
oferecemos.  
 
Apresentamos uma experiência
vivencial e predominantemente
prática no Centro de
Aprendizagem de OMSN, com três
componentes principais:

ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO

CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO DE
PROJETOS DE EDUCAÇÃO
INOVADORA

ASSESSORIA NA PREPARAÇÃO
DE AMBIENTES

CURSO PRESENCIAL IMERSIVO
JANEIRO - MARÇO 2024



ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO

Os participantes terão
oportunidade para observar como
se trabalha com as crianças no dia
a dia (ferramentas, métodos e
materiais pedagógicos utilizados,
rotinas diárias e, sobretudo, que
ambiente se vive no nosso espaço).
Haverá também tempo para
perguntas e respostas através do
contacto directo com a nossa
equipa educativa, promovendo
uma aprendizagem pela prática,
com o acompanhamento
adequado. Momentos regulares de
diálogo e reflexão permitirão a
partilha e a integração das
vivências e aprendizagens. 

CONCEPÇÃO E CRIAÇÃO DE
PROJETOS DE EDUCAÇÃO
INOVADORA

Para pais, educadores e
professores empreendedores
proporcionamos a oportunidade
de formação em grupo sobre a
concepção e criação de um
projeto inovador dentro de uma
instituição existente ou partindo
do zero. Como começar, recursos
necessários, quais os desafios mais
comuns, como evitar erros e
desgaste, dicas para a escolha da
equipa, perfis adequados para
cada papel na comunidade
educativa e organização interna. 

ASSESSORIA NA
PREPARAÇÃO DE AMBIENTES

Disponibilizamos ainda um serviço
de assessoria na preparação de
ambientes/espaços que inclui
sessões parentais.



Os que amam os seus filhos e as
outras crianças à sua volta, que
têm verdadeiro interesse, verão
que a escola correcta pode
muito bem abrir as suas portas
ao virar da esquina, ou em sua
própria casa. E o dinheiro
necessário aparecerá – é a coisa
menos importante. Para se
manter uma escola correcta, de
pequena dimensão, é, do ponto
de vista financeiro, um pouco
difícil; ela só pode florescer a
partir da entrega pessoal, e não
com base numa conta bancária.
O dinheiro corrompe, a menos
que haja amor e compreensão.
Mas se se tratar de uma escola
merecedora, a necessária ajuda
financeira será encontrada.
Quando há amor pela criança,
tudo é possível.

J. Krishnamurti, em A
EDUCAÇÃO E O SIGNIFICADO
DA VIDA



INVESTIMENTO

 
*Valor não inclui refeições, visitas a espaços, consultoria e

assessoria individual. 

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
Telefone: 965 477 360

info.omundosomosnos@gmail.com
www.omundosomosnos.org

 
 

ASSOCIADOS OMSN: 220€

NÃO ASSOCIADOS
OMSN: 230 euros

Nota:
Quota Inscrição de Sócio
individual na Associação
OMSN: € 15,00

Quota Inscrição de Sócio
família na Associação OMSN: €
25,00

CURSO COMPLETO
EDUCAR COM
CONSCIÊNCIA  +
LABORATÓRIO DE
EDUCAÇÃO INOVADORA

EARLY BIRD: 950€ 
até 01/01/2023 

NORMAL: 1050€ 
após 01/01/2023 

PRESTAÇÕES: 
3 prestações de 390€ - 1170€

mailto:info.omundosomosnos@gmail.com


FACILITADORA
I V O N E  A P O L I N Á R I O

 
Apesar da sua formação base ser em
Relações Internacionais Económicas
e Políticas e de ter estudado Gestão,
um interesse crescente na educação
de adultos e crianças guiou-a na
aprendizagem sobre várias áreas
como a Medicina Natural
(Macrobiótica no Instituto
Macribiótico de Portugal e Zen-
Shiatsu), Yoga, Parto Humanizado,
Educação Pré-Natal, etc. e a
colaborar na fundação de projetos
ligados à alimentação, saúde, estilo
de vida natural e parentalidade,
sempre de um ponto de vista
educativo. 

Participou em Portugal numa
formação intensiva sobre Regras e
Limites com Ivana Jauregui e na
Suécia, no “Seminar Leader
and Parental Coaching training” da
Family-Lab International,
associaçãofundada pelo inovador
pedagogo dinamarquês Jesper Juul.

De 2000 a 2022 (com alguns
intervalos) trabalhou na área da
Justiça, nos Tribunais, o que lhe
proporcionou um panorama muito
realista da sociedade portuguesa.

Apaixonada pelo ser humano e pela
natureza e ainda por música, escrita
e arte no geral, quando se empenhou
em investigar a obra do filósofo e
educador J. Krishnamurti, descobriu
que o mundo só muda quando nós
mudamos. Porque o mundo somos
nós. O autoconhecimento passou a
ser a sua maior paixão.

Vê na Terra o paraíso que todos
buscamos e no ser humano o
potencial para uma Vida mais
consciente, sã e natural.

Encontrar soluções para problemas
comuns e partilhar aquilo que
aprendemos foi o seu ponto de
partida para a concepção deste
curso e para os módulos que irá
ministrar.

Coordenadora geral da Comunidade
e Centro de Aprendizagem da
associação O MUNDO SOMOS NÓS,
que co-fundou.



FAÇA A SUA INSCRIÇÃO 
Telefone: 965 477 360

info.omundosomosnos@gmail.com
www.omundosomosnos.org
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