
 
CURSO ON LINE DE

Professor/Acompanhante 3000 4000 5000 
Nível 1  (70h)

 
 

Jornada de Tutoria com
 

Noemi Paymal
 Diziane Reis da Silva.

 
 
 

@ p r o j e t o _ n e c t a r
( 5 1 ) 9 9 1 5 7 2 9 0 7
w w w . a l d e i a c o l i b r i . c o m . b r / p r o j e t o - n e c t a r

NÉCTAR
7 PÉTALAS

P R O J E T O  



 

1 
 

          

 PEDAGOOOGIA 3000 4000 5000 

 

Uma visão educativa vanguardista em ressonância com os novos tempos e as importantes transformações locais e 

mundiais pós 2020. 

Te convidamos a ser parte da nova dinâmica educativa de Pedagooogia 3000 4000 5000 que constantemente se atualiza 

para acompanhar estes tempos e processos de transformação, a nível pessoal e a nível planetário. 

Bem vindos e Bem vindas.  

O Curso de Professor / acompanhante 3000 4000 5000 

É uma formação que te prepara para co-criar ambientes ou ser acompanhantes de aprendizagens com os novos 

paradigmas de consciência, solidariedade e carinho, necessários para re-construir uma nova educação, desenhada para as 

crianças e jovens de hoje (com sua percepção multifacetada) e de amanhã e para a nova sociedade que estamos co-

creando desde agora mesmo. 

Noemi Paymal:  

É antropóloga, fundadora de Pedagooogia 3000, e co-coordenadora do Instituto Internacional 3000 4000 5000 e da 

rede mundial Educatiooon 3000.  De nacionalidade francesa, mas já vive na Bolivia bastante tempo. Já realizou 

conferências e cursos em mais de 56 países. É autora de 15 livros (alguns traduzidos em mais de 7 idiomas) e uns 200 

vídeos acerca de uma Educação com consciência, integral, carinhosa, que permita às crianças serem felizes,  proativos, 

criativas e responsáveis, criando assim uma nova sociedade de paz e solidariedade. 

Diziane Reis da Silva  

A coordenadora do Projeto Néctar, Diziane Reis da Silva, é facilitadora Internacional de Pedagooogia 3000 desde janeiro 

de 2018, Pedagoga e Mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social e guardiã da Aldeia Colibri em Jaquirana/RS 

desde setembro de 2018. Buscadora e Investigadora de si mesma, uma mulher Guerreira, a mãe do Leonardo, a estrela 

mais brilhante do céu que em sua rápida passagem nesse plano, transformou a sua vida. 
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Os conteúdos (25 PDFs) disponibilizados aqui são pré-requisitos para você INGRESSAR na FORMAÇÃO DE: 

 PROFESSOR ACOMPANHANTE 3000 4000 5000 (capacitação com 70 horas de tutoria).  

Estes conteúdos te subsidiarão para realizar a avaliação previa exigida para ingressar efetivamente no curso.  

Bons estudos! 

1. O que é Pedagooogía 3000 

2. Características das crianças de hoje e amanhã 

3. Neuroeducação 

4. Inteligência Emocional 

5. Trinta e três inteligências múltiplas, inteligência coletiva e o cérebro holográfico 

6. Efeito Pigmalião: Pensamento, Palavras e Ações Positivas 

7. EPA / ENA - Circuito de Estimulação Positiva para Aprendizagem 

8. CIAAR e a glândula timo 

9. O "INAS", o papel fundamental dos neurotransmissores na Educação 

10. Ferramentas pedagógicas, para agora e para o futuro (Parte I) 

11 . Ferramentas pedagógicas, para agora e para o futuro (Parte II) 

12. Tríade Pedagógica: Amor Incondicional, Verdade e Entusiasmo. 

13. A Escola das 7 Pétalas da Pedagoogia 3000 

14. Pétala Azul da Escola das 7 Pétalas. 

15. Pétala Amarela da Escola das 7 Pétalas 

16. Pétala Rosa da Escola das 7 Pétalas 

17. Pétala Branca da Escola das 7 Pétalas 

18. Pétala Verde da Escola das 7 Pétalas 

19. Pétala Vermelha da Escola das 7 Pétalas 

20. Pétala Violeta da Escola das 7 Pétalas 

21. Games 3000 e gamificação 

22. CNV, Comunicação Não Violenta, novo currículo, curriVIDA 

23. Cultura de Paz, Pedagooogía 3000 

24. O que fazer com os jovens? 

25. Amor Incondicional 
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Módulo 01  

O que é Pedagooogia 3000?  

O que é P3000?  

Pedagooogia 3000 é um convite e uma sinergia global para co-criarmos juntos uma Educação com 
Consciência, que promova um sistema de aprendizagem mútua que seja cooperativa, integral, 
pró-ativa, multicultural, ecológica, humana, amorosa e divertida, levando a uma profunda cultura 
de paz.  

Nós convidamos  

Vocês a co-criarmos uma Educação multicultural e Integral que promova a Cultura de Paz e a 
Solidariedade.  

Enlace educativo mundial 

Formamos uma rede educacional com contatos em 56 países até o momento. Realizamos desde 
2001: pesquisas científicas e aplicadas, projetos editoriais, produção audiovisual e projetos de 
pedagogia social para crianças em áreas vulneráveis (especialmente com crianças refugiadas). 
Iniciamos a rede das Escolas das 7 Pétalas e realizamos inúmeros programas de formação, com 
mais de 2.200 treinamentos e eventos em todo o mundo, trocando informações e ações com mais 
de 46.000 professores e pais.  

Uma nova cultura pedagógica  

Uma nova cultura pedagógica está surgindo no mundo. É co-criada por todos e dará origem a uma 
nova Sociedade, uma Cultura de Paz duradoura, solidária, fundada por crianças, jovens e adultos 
plenos, pró-ativos e felizes.  
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Mapa de atividades desde 2001  

 

O que fazemos?  
 

 

 Pesquisa científica: sobre as mudanças psicológicas, psicoemocionais e neurológicas nas 
crianças de hoje.  

 Pesquisa neuropedagógica aplicada: desenvolvimento integral, Inteligência Emocional, 
técnicas NeuroFLASH 3000, metalinguagens, 3000 línguas, Geometria Universal, 
implantação das sete áreas da Escola das 7 Pétalas® e Jogos 3000.  

 Capacitação: programas para professores, pais e jovens. Pessoas, conferências e 
workshops nos 5 continentes e formação. Pluri-Education, Jovens 3000 e Vozes das 
Crianças.  

 Material multimídia: produção de livros, mini livros, manuais e vídeos. Disponível 
gratuitamente em nosso site e no YouTube.  

 Rede das Escolas das 7 Pétalas®: implementação de escolas-piloto abrangentes que se 
apoiam mutuamente em rede.  

 Pedagogia Social: programas para crianças em áreas de alto risco (refugiados, áreas de 
desastre, prisões, etc.) e promoção de uma Cultura de Paz.  

 Rede de sensibilização da necessidade de uma nova Educação e troca de informações 
educacionais.  
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Somos co-criadores  

Convidamos a todos para fazer parte da grande mudança na Educação. Somos co-atores dessa 
nova Educação, aquela que realmente queremos, aquela que meninos e meninas desejam, aquela 
que os jovens desejam. É como uma promessa que fizemos a nós mesmos e a eles. Este convite é 
muito importante, porque é você que se reconecta, é você que avança, que aprende, que cresce e 
é isso o que queremos com Pedagooogía 3000.  

Cada cultura é diferente e única  

Cada país, localidade, cultura é diferente e única. Por isso é muito importante hoje, ter uma 
Educação muito centrada na parte local, na própria cultura, nas raízes e ao mesmo tempo com 
esta visão mundial e internacional de intercâmbio, paz mundial, cooperação e solidariedade. É 
como um duplo movimento que se complementa e se nutre. É muito bonito.  

P3000 convida você a co-construir, co-criar e co-gerar esta bela Educação, agora, para um futuro 
de paz, ação, prazer, alegria, pleno desenvolvimento, individual e planetário, com uma visão social 
e humanitária em todos os níveis .  

Bem-vindos e bem vindas!!! 

Em inglês, Pedagooogia 3000 é traduzido como Educatiooon 3000. Em todos os idiomas nós o 
chamamos de P3000, mais curto.  

Livro recomendado:  

Pedagooogia 3000, Volume I (em breve em português) 
https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  
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Módulo 02  

Características das crianças de hoje 
e de amanhã  

Você conhece todas as mudanças que acontecem nas crianças e jovens de hoje, 
tanto a nível fisiológico, psicoemocional e neurológico?  

Quais são as pesquisas mais recentes de pediatras e psicólogos? 

De que educação eles precisam? E eles não precisam?  

Quais são as alternativas na Educação para eles e elas?  

Mudanças nas crianças de hoje - Referencial teórico e análise científica   

Os pediatras observam que o metabolismo das crianças de hoje mudou. Geralmente 
possuem um nível de energia mais alto, são mais rápidos e mais precoces em todas 
as áreas do desenvolvimento humano. É provável, dizem eles, que suas mitocôndrias 
mostram um aumento na produção de ATP; isso se traduz em maior disponibilidade 
de energia para os processos metabólicos diários nas crianças e jovens de hoje. 
Nesse caso, não se trata de hiperatividade, como comumente é diagnosticada, mas 
sim de um metabolismo rápido e precoce, comum na maioria das crianças nascidas 
após 2010.  

Hiperestesia  

Diante de estímulos sensoriais, o pediatra observa um aumento nos níveis de 
percepção. Esse fenômeno é conhecido como hiperestesia, ou seja, os cinco sentidos 
são geralmente mais agudos nas crianças de hoje: visão, audição, tato, paladar e 
olfato. Por isso, algumas crianças podem se incomodar, por exemplo, com: lugares 
barulhentos, recessos caóticos, aparelhos que fazem muito barulho, gritos ou roupas 
que “coçam”.  
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Supra-atenção  

Também vale ressaltar que, em muitos casos, as crianças de hoje não têm Déficit de 
Atenção, mas sim Supra-atenção. Eles podem perceber e fazer várias coisas ao 
mesmo tempo, o que nos faz percebê-los como dispersos. Na verdade, se eles estão 
interessados em uma atividade, sua concentração está acima da média. Mas se eles 
ficarem entediados, em geral, eles nem farão a tarefa solicitada.  
 
Atividade glandular e inteligência emocional  

Alguns pediatras observam que não apenas o desenvolvimento físico e psicomotor é 
mais precoce, mas também o desenvolvimento hormonal e glandular é mais ativo. De 
maneira geral, observa-se que as crianças e os jovens hoje apresentam uma 
tendência de aumento em sua Coeficiente Emocional.  

Síntese das características das crianças de hoje e sua forma de aprender  

As tendências observadas hoje nas crianças são as seguintes em geral, de acordo 
com uma pesquisa realizada com 250 meninos e meninas em 2006, na Bolívia, e 
corroborada em 2013 pela Universidade Autônoma de Baja California, México.  

Sua forma de aprendizagem é:  

1. Autodidata e auto desenvolvido. Ou seja, geralmente apresentam perfil 
autodidata com alto desenvolvimento psicoemocional. Este perfil foi 
apresentado pelo Dr. Abraham Maslow - psicólogo humanista transpessoal - e 
corresponde principalmente às crianças de hoje. (Estatísticas da Pedagooogía 
3000® em 2006: 83%).  

2. Associado a uma elevada sensibilidade, tanto física, nos seus cinco sentidos 
internos e externos, como também emocional, social, ético e de alguma forma 
espiritual. (Estatísticas da Pedagooogía 3000®: 77%).  

3. Ligado a uma Inteligência Emocional supra-desenvolvida, conforme descrito 
pelo Dr. Daniel Goleman. Isso dá às crianças de hoje: velocidade de 
compreensão, capacidade de agir imediatamente, uma sensação de certeza e 
uma assimilação holística do conhecimento. (Estatísticas da Pedagooogia 
3000®: 80%) 

4. Relacionado ao uso extensivo do hemisfério direito do cérebro, que desenvolve, 
entre outras, as seguintes faculdades (Apêndice B do livro de Daniel Goleman, 
Inteligência Emocional): aprendizagem do tipo visual, criatividade, imaginação, 
gosto pelas artes e música, sentimentos, afetividade, intuição, sexto sentido, 
expressão não verbal, capacidade de multitarefa, independência e persistência 
(Pedagooogia 3000® Statistics: 82%)  
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5. Relacionado -em crianças- às vezes com o intuitivo talento, também chamados 
de parapsíquicos, apresentando habilidades inatas de clarividência, telepatia, 
precognição e outras faculdades extra-sensoriais. (Estatísticas Pedagooogia 
3000®: 44% em crianças pequenas).  

6. Vinculado a padrões de aprendizagem diversificados, incluindo as nove 
Inteligências Múltiplas descritas pelos Drs. Gardner e Armstrong. Além disso, 
utilizam naturalmente a energia ou inteligência intuitiva, inteligência emocional, 
inteligência prática e inteligência co-criativa, entre outras. (Estatísticas 
Pedagooogia 3000®: 76%).  

 

 

 
Livro recomendado:  
"As crianças de hoje e de amanhã, contribuições científicas"  (em breve em 
português).  

 

Capítulos 3, 8 e 11 apenas. 

file: /// C: /Users/Noemi/Downloads/Aportes_cientificos3000_web.pdf  
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Links recomendados:  

Como essas crianças aprendem, como podemos apoiá-las  

Todos temos um gênio por dentro…  

Uma garota mexicana genial  

https://www.youtube.com / watch? v = HN9FALrkbyY  

Adara Pérez, a garota genial com um QI de 162  

https://www.youtube.com/watch?v=OtAkDjqmIVM  

Os 7 filhos geniais que irão revolucionar o México  

https://www.youtube.com/watch?v=kOicoQyzS7k  

Menino de 2 anos que toca tambor maravilha  

https://www.youtube.com/watch?v=WmQkq4nEv8M  
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Módulo 03  

Neuro-educação  

O que a Neuro-educação diz sobre as crianças de hoje e de amanhã? 
E da educação integral?  

É importante que todos os educadores tenham as informações mais atualizadas 
para o máximo desenvolvimento cognitivo -e integral- de seus filhos, filhas e 
alunos. Há algumas décadas, pais, professores, psicólogos e pediatras relatam 
mudanças significativas nas crianças de hoje. As crianças mudaram; a sociedade, 
a tecnologia, a mídia e a realidade cotidiana mudou. A educação deve mudar ao 
mesmo tempo. Hoje, o assunto definitivamente requer a atenção de cientistas de 
todo o mundo.  

O que pensam os pediatras? Neurologistas? Como podemos explicar essas 
mudanças que são observadas nas crianças de hoje, tanto ao nível 
comportamental quanto cognitivo?  

Cérebro multicêntrico e o campo eletromagnético  

 

De acordo com as últimas pesquisas de pediatras, a tendência atual para crianças e 
alguns jovens hoje consiste em um cérebro multi-centro.  

Desenho do cérebro integrado expandido ativado   (Cortesia: Dra. Greisy Rodríguez)  
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É uma conexão inata entre o hemisfério esquerdo e direito, acompanhada por uma 
ativação superior do tálamo, hipotálamo, glândula pineal, glândula pituitária, lobo 
frontal, bem como uma ativação do cérebro límbico emocional, conectado com o 
centro cardíaco, ou seja, o complexo coração / timo (Dra. Greisy Rodríguez, pediatra e 
educadora venezuelana).  

O Componente Eletromagnético do Ser Humano  

 O componente elétrico do campo do coração é 60 vezes maior em amplitude 
do que o componente elétrico do cérebro, penetrando em todas as células do 
corpo.  

 O componente magnético é aproximadamente 5000 vezes mais forte que o 
campo magnético do cérebro e pode ser detectado a vários metros de 
distância do corpo com magnetômetros sensíveis. (Fonte: Gregg Braden e 
Rollin McCraty, HeartMath Institute, EUA).  

 
 Ilustração: o campo eletromagnético do ser humano nasce do coração.  

É isso que a Educação Integral deve reforçar  

A hipótese atual seria que as crianças de hoje têm um campo eletromagnético maior, 
devido à tendência secular.  

Neurônios-espelho, neurônios de empatia  

Além disso, deve-se considerar o possível papel dos neurônios-espelho, que permitem 
a rápida propagação da ativação e transmissão do cérebro integrado ampliado. De 
fato, a ativação constante de neurônios chamados “neurônios-espelho” - que são 
encontrados em grande número no lobo frontal - contribui para a grande empatia que 
algumas crianças apresentam hoje. Esses neurônios no córtex cerebral nos permitem 
"sentir" as ações, pensamentos e sensações dos outros.  
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O cientista italiano Giacomo Rizzalotti traz novas luzes para a neurociência cognitivo-
social, explicando: “Os neurônios-espelho nos permitem entender a mente dos outros, 
não apenas por meio do raciocínio conceitual, mas também por meio de simulação 
direta. Sentindo, não pensando”.  
 

 
 

Ilustração: neurônios espelho, neurônios da empatia  

Dr. Rodríguez (2012) observa: “Se relacionarmos as afirmações de G. Rizzalotti com a 
maior atividade do hemisfério cerebral direito e do cérebro emocional dessas crianças, 
e jovens, podemos explicar plenamente sua maior empatia e sensibilidade sócio-
ecológica. Essa integração explicaria:  

 As Inteligências Múltiplas simultâneas de crianças e jovens.  
 sua maior percepção a nível sensorial.  
 sua imaginação, criatividade e suas habilidades artísticas.  
 sua facilidade para aprender diferentes idiomas.  
 sua flexibilidade e amplitude no movimento corporal.  
 e sua grande empatia. "  

O lobo frontal, o cérebro do futuro  

Precisamos de uma Educação que ative o lobo frontal, sede de execução, 
planejamento para o futuro, cocriação e altruísmo. Isso se consegue com uma 
Educação Integral, com alta motivação e protagonismo. 
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Livro recomendado:  

 

Educação do futuro agora  
file:///C:/Users/Noemi/Downloads/Educion_del_Futuro_2ED_P30

00.pdf  

Link recomendado  

https://www.youtube.com/watch?v=Fr9wFRzvubI  

5 truques que o ajudarão a melhorar seu cérebro facilmente!  
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Módulo 04  

Inteligência Emocional  

“Inteligência é mais importante do que o Coeficiente Intelectual para o sucesso de 
um jovem, tanto a nível pessoal, familiar e profissional ...”. Daniel Goleman.  

Recomendações práticas para desenvolver Inteligência Emocional (IE)  

1. Sugestões práticas para desenvolver o hemisfério direito e Inteligência 
Emocional (EI)  

Para não desperdiçar os dons inatos do hemisfério direito, é aconselhável 
fornecer a seus filhos e alunos o seguinte:  

 Um ensino baseado no visual e no movimento, ao invés do verbal.  
 Incentivar qualquer atividade ligada à criatividade, auto-investigação, 

imaginação, arte, dança e música.  
 Permitir que realizem várias tarefas ao mesmo tempo.  
 Uma educação baseada no acompanhamento amoroso, e não em limites 

rígidos ou arbitrários (apenas faça!).  
 Exercícios que desenvolvem pensamento tipo ráfaga ou flash; ou seja, 

extremamente rápido (por exemplo, o método Shichida, Glenn Doman, etc.). 
 Exercícios que desenvolvem a intuição.  
 Muito amor, carinho e liberdade de ação, sem isso deixar que façam tudo o 

que pensam, mas sim acompanhando-os com amor, dando-lhes mais 
responsabilidades e confiança (ao contrário do que aconteceu, em geral 
durante a nossa própria infância), enquanto mostra um interesse genuíno no 
que eles fazem, pensam e dizem.  

 

2.  O 4° Cérebro e a Inteligência Emocional (IE)  

 De acordo com estudos neurológicos realizados no Centro de Saúde dos 
Estados Unidos, o 4° cérebro se desenvolve com o riso.  

 Proporcionar uma educação baseada em projetos, exposições e ações/projetos 
concretos e altruístas, inseridos no “contexto real”.  

 Incentive esportes radicais e ações que envolvam correr riscos.  
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3. Recomendações para o desenvolvimento da Inteligência Emocional em 
geral  
 

● Proporcionar um ambiente afetuoso e respeitoso para as crianças, onde a 
expressão emocional seja reconhecida, ouvida e honrada.  

● Dê-lhes uma dieta balanceada e sem forçá-los a comer.  

● Dê-lhes muita água de boa qualidade. Esses meninos e meninas tendem a 
consumir muita água em relação à idade.  

● Forneça tarefas criativas não entediantes e permita ações e protagonismo 
(porque isso desenvolve o lóbulo frontal)  

● Promover todas as Artes (porque isso desenvolve o hemisfério direito e fornece 
criatividade, pensamento lateral, resolução de problemas e visão multifacetada das 
coisas)  

● Incentivar atividades físicas e de movimento  

● Incentivar atividades ecológicas e exercícios de enraizamento  

● Permitir que o aluno seja autodidata e protagonista de sua educação. 
Idealmente, os alunos "dão" as aulas eles próprios, fazem apresentações e trabalhos 
práticos além de úteis.  

● Faça muitos exercícios práticos e oficinas de aplicação  

● As tarefas da casa (lição de casa) deveriam ser baseadas nas Inteligências 
Múltiplas. O dever de casa deveria ser prazeroso, divertido, baseado em pesquisas e 
na exposição (caso contrário, eles são contraproducentes e devem ser reformulados).  

E que se divirtam muito!  

Livro recomendado: Emotional Intelligence - Daniel Goleman  
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http://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2017/08/La-Inteligencia-Emocional-Daniel-
Goleman-1. pdf  

Para sua informação, existem muitos livros sobre o assunto nos próximos dois 

links. https://lamenteesmaravillosa.com/7-libros-de-inteligencia-emocional-

imprescindibles/ https://psicologiaymente.com/cultura/libros-inteligencia-

emocional  

Video Link  - Emotional Intelligence - O vídeo que mudará sua vida - Resumo 
animado https://www.youtube.com/watch?v=NzKpmoTZgBU 
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Módulo 05  

Trinta e três inteligências múltiplas, 
Inteligência Coletiva e o Cérebro 

Holográfico  
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Livro recomendado: Múltiplas Inteligências na sala de  aula 
 

 

Thomas Armstrong  

PFD 
https://www.planetadelibros.com/libros_content_extra/37/3
6195_INTELIGENCIAS_MULTI PLES_AULA.pdf  

Link recomendado:  

Universo holográfico narrado em espanhol  

https://www.youtube.com/watch?v=PNWkeBem8pU  
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Módulo 06  

Efeito Pigmalião  

Pensamento positivo, palavras e ações  

O efeito Pigmalião, em psicologia e pedagogia, refere-se à influência potencial que 
a crença de uma pessoa tem no desempenho de outra. É, portanto, algo 
importante saber e estudar para os profissionais das áreas educacional, laboral, 
social e familiar.  

Também conhecido como a "Profecia Autorrealizável", que é uma expectativa que 
incentiva as pessoas a agirem de forma a fazer com que essa expectativa seja 
cumprida.  

A história continua:  

Em Chipre, havia um rei chamado Pigmalião que queria uma mulher ideal. Então, 
como não conseguiu encontrar, refugiou-se na escultura. O rei viu uma estátua de 
que gostou muito e sonhou que se tornava real. De manhã, assim foi, tornou-se 
real. A mulher se chamava Galatea. E ela diz: “Você quer uma mulher ideal, aqui 
estou eu, aproveite e me proteja”.  
 

Nas escolas, foi feito um experimento científico nos Estados Unidos. Eles 
formaram dois grupos:  

1. Um supostamente de “bons alunos”  

2. e outro com alunos que supostamente não iam bem.  

E chega uma nova professora. Dizem a essa professora "olha só esse grupo, são 
eles que não têm bons resultados" e "esse grupo são os bons que vão te dar super 
bons resultados". Mas os grupos se inverteram. A professora acreditou e começou 
a ensinar. Aqueles que tinham bons resultados não foram bem. E aqueles que não 
eram bons se saíram muito bem.  

É muito importante, se você projeta, se pensa que algo vai acontecer, há uma 
chance maior de que realmente aconteça, há uma chance de 80% de que isso 
aconteça.  
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Isso é chamado de efeito Pigmalião ou profecia autorrealizável.  
 

Transcrição do vídeo:  

'É algo que todos nós sabemos de alguma forma,  

mas talvez ninguém nunca lhe tenha explicado,  

se você disser ao seu filho antes da corrida: você vai cair, você não  

vale a pena. Pode ter certeza de que criança vai cair,  

mas se essa mesma criança ouvir corre, voa, não pare,  

e se você cair, estou aqui para pegar.  

Essa criança vai brincar melhor do que nunca.  

Isso é conhecido como efeito Pigmalião e funciona em qualquer pessoa.  

Corra, voe, não pare ...  

Vemos que a forma como tratamos, como falamos com as pessoas, meninos e 
meninas, é fundamental e também como nós nos tratamos a nós próprios.  

Existem diferentes níveis,  

1. Falamos com palavras positivas  

2. Temos pensamentos positivos  

3. Agimos com ações positivas.  
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Livro recomendado:  

EL EFECTO PIGMALIÓN EN LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Y  

ADMINISTRATIVA’ Ana María Gutiérrez 
Huby PDF https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/i
ndex.php/quipu/article/view/4688/3770  

Link de vídeo recomendado: o efeito Pigmalião ou a profecia autorrealizável 
https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ  

Seu visual pode transformar as pessoas. Álex Rovira, escritor e divulgador 
https://www.youtube.com/watch?v=zv2j59sVMUM 
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Módulo 07  

EPA / ENA Circuito de Estimulação 
Positiva para Aprendizagem  

EPA (Circuito de Estimulação Positiva para Aprendizagem) / ENA (Circuito de 
Estimulação Negativa para Aprendizagem).  

É essencial compreender os dois circuitos em qualquer processo educacional ...  

EPA = circuito de estimulação positiva para aprendizagem. Como tornar o 
aprendizado divertido, com motivação, com longa memória, criativo e que 
realimenta com satisfação e auto-recompensa. Este processo está ligado ao lobo 
frontal e ao pensamento lateral.  
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Aqui as informações: 

● "Chega" de uma maneira nova, com algo novo, algo excitante. 

 É multissensorial, usamos visão, audição, movimento, ação, o fazer, os 
projetos, tato, manipulação, escuta, até saborear.  

● Há muita motivação, por exemplo, um projeto do aluno, algo que nos 
interessa e é criativo. Permite o pensamento lateral, permite que você co-crie e 
seja o protagonista da sua Educação.  

Portanto, todas essas informações - essas informações maravilhosas - irão até o 
lobo frontal. Nesse processo, é produzido o neurotransmissor denominado 
dopamina. Permite um aprendizado profundo "com prazer" e há uma auto-
recompensa intrínseca. Não é necessário dar uma motivação artificial. Este 
processo completo corresponde à fabulosa capacidade do ser humano de 
aprender e empreender, é a sabedoria e um salto de consciência. 

Agora o contrário.  

Desta vez:  

● a informação é chata  

● não motiva as crianças  

● é mono-sensorial  
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● chata e repetitiva, etc.  
 

Nesse caso, a amígdala e o sistema de ativação reticular denominado SAR, 
passam a dar "luzes de advertência" e bloqueiam todo o processo por estar em 
estado de alerta. Você produz adrenalina e noradrenalina e isso é estresse total. 
Não se aprende, não há memória de longo prazo, a informação não chega ao lobo 
frontal, não há dopamina, não há auto-recompensa, não há satisfação intrínseca e 
já perdemos tudo.  

 
O Lateral Thinking, proposto por Edward de Bono, é pró-ativo, busca soluções, é 
capaz de prever as consequências de suas ações, enxergar as facetas de um 
problema e é exatamente o que buscamos com as crianças de hoje e de amanhã.  

É a Educação que está surgindo agora, promovendo o Círculo de Estimulação 
Positiva da Aprendizagem e ativando o lobo frontal e o pensamento lateral. Utiliza 
todas as Inteligências Múltiplas, é multitarefa, a atenção é muito alta. A inteligência 
emocional é atendida diariamente. São muitos movimentos, ações, você pode 
viajar (virtual ou físico), estar com a natureza, promover Artes e permitir ao aluno 
explorar.  
 
 
Livro recomendado  

Crianças de hoje e de amanhã, contribuições cientistas P 3000  
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 Capítulo 1 apenas.      Dr. Nicolás Lujan.  
 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/component/phocadownload/categ
ory/1-ebooks? download = 3: nhmac 

Opcional:  

Pensamento lateral: manual de criatividade de Edward De 

Bono Editorial Paidos. 2016  

https://www.academia.edu/14925751/Edward_de_Bono_El_pensamiento_lateral_
Manu al_de_creatividad  

Link de vídeo:  

um jogo para desenvolver sua CRIATIVIDADE  

https://www.youtube.com/watch?v=O5Pnb9-OtoI  
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Módulo 08  

CIAAR e a Glândula Timo  

CIAAR significa:  

● C: Cérebro  

● I: Integrado. Integração dos dois hemisférios, a glândula pituitária e a 
glândula pineal.  

● A: Ampliado (expandido). Conexão mente-coração  

● A: Ativado. Campo eletromagnético expandido e ativado.  

● R: Enraizado. Os pés “no chão”  

 
O gráfico representa a velocidade de processamento dos dois hemisférios 
segundo Emilio Carrillo e Dr. William  

- O hemisfério esquerdo teria uma velocidade de processamento de 2.000 bits por 
segundo, isso é lento.  

- O hemisfério direito é muito mais rápido. De acordo com esses estudos, teria a 
possibilidade de processamento de 1 a 10 milhões de bits por segundo, isso é 
muito rápido.  
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- E quando os dois hemisférios estiverem em harmonia, com uma educação 
integral, teria a possibilidade de processamento a uma velocidade de 4 milhões de 
bits por segundo.  

 

O campo eletromagnético do ser humano é como um toróide composto por um 
vasto campo eletromagnético.  

Quando as crianças, jovens ou adultos se reconectam com o coração, 
desenvolvem um campo magnético saudável que lhes dá muita força, autoestima, 
firmeza, vontade e empatia. Nós nos tornamos uma pessoa legal, nosso 
comportamento é sensível e empático. Pela lei da atração, atraímos coisas boas e 
atraímos pessoas boas. Somos co-criadores da nossa própria vida.  

O que buscamos com a Educação é a conexão mente-coração, bem como a 
ativação do campo eletromagnético.  
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Aqui está a comparação, de acordo com Gregg Braden e Rollin McCraty, entre o 
campo elétrico e o campo magnético do cérebro e do coração humanos.  

1. O campo elétrico do coração tem entre 80 a 100 vezes mais campo elétrico do que 
o cérebro  

2. O campo magnético do coração tem cinco mil vezes mais campo magnético do 
que o cérebro.  

Papel da glândula timo.
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Livro recomendado:  

Mini Book: Kiero Kambiar ... e agora eu sei como  

  
https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/component/phocadownload/categ
ory/5- minibooks? Download=16:k-ero-kamb-ar-e-agora-conforme-  
 

Links de vídeos recomendados do HeartMath Institute  

Excelentes vídeos.  

Vídeo muito bom, características do coração geralmente não conhecidas pelas 
pessoas e que mudam significativamente a maneira de pensar sobre o assunto. 
Traduzido para o espanhol por Rafael Saiz Gamarra, treinador certificado 
HeartMath.  

Conexão Mente-Coração  

https://www.youtube.com/watch?v=Yn055ATxJkw  

Coerência do coração em espanhol  

https://www.youtube.com/watch?v=4dnF8XMUU90  
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Módulo 09  

O “INAS”, o papel fundamental dos 
neurotransmissores na Educação  

É imprescindível conhecer o papel fundamental dos neurotransmissores na 
Educação para qualquer processo de aprendizagem. Estas informações todos os 
professores e pais deveriam saber. 

Vamos ver um a um o papel dos neurotransmissores.  

1. A Serotonina. Eles ocorrem quando há algo novo, uma surpresa, algo que 
desperta a curiosidade.  

2. A Dopamina. Acontece quando concretizamos o projeto. Por exemlo quando a 
criança dia: "Profe fiz o desenho sozinho, consegui a figura, encontrei a solução." 
É como uma "meta". Além disso, a dopamina aumenta quando uma atividade é 
realizada em equipe.  

3. A Endorfina. Ocorre quando se faz muito movimento, esportes, ação, etc. Por 
exemplo, correr alguns quilômetros. Gostaria que as crianças e os jovens tivessem 
uma ou 2 horas por dia de esporte, se possível não competitivo. Estar ao ar livre 
ou poder subir em árvores, fazer danças de todos os tipos e muitos movimentos 
em geral. A endorfina proporciona muito bem-estar físico e facilita o aprendizado.  

4. A Irisina. Ocorre quando o aprendizado está vinculado ao movimento contínuo, 
por exemplo, caminhada, corrida, movimento aeróbico, tecer, natação e qualquer 
movimento com ritmo. É um neurotransmissor que é um flash de compreensão, 
um insight em psicologia. É como um flash de consciência, uma explosão de 
consciência, uma conexão com algo superior, um salto quântico nos processos de 
aprendizagem.  

5. A acetilcolina é muito importante na associação das sinapses, ajuda com a 
memória e com a concentração. Também é obtido com a movimentação corporal 
e uma educação integral, motivadora, emocionante e divertida.  

6. Oxitocina. É o neurotransmissor do amor, do abraço, do carinho. É por isso 
que precisamos que a educação seja com zero estresse, raiva, gritos. 
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Livro recomendado:  

Livro, nada hoje!! 

Só quero que você pratique duas horas de esportes e depois finalize como se 
sente. Quais neurotransmissores você liberou?  

Vídeo recomendado:  

https://www.youtube.com/watch?v=xw1Ae-
kDR2o&feature=youtu.be Edmundo Velasco Live - Chemicals 
of Happiness  

Bruce Lipton  

https://www.youtube.com/watch?v=euBIzcIcebY  

Palestra de Bruce Lipton "The Biology Of Belief"  

https://www.youtube.com/watch?v=Zj60Rpn_sBc  
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Módulo 10  

Ferramentas pedagógicas, para hoje 
e para o futuro (Parte I)  

Existem mais de 55 correntes pedagógicas hoje e a cada ano existem mais.  

É bom homenagear e conhecer todos aqueles que começaram antes de nós e 
foram realmente grandes pedagogos, desde Pestalozzi, Montessori, Rudolf Steiner 
(Waldorf). Eles são os primeiros, os pioneiros.  

Tendências pedagógicas 1900-2020  

● Pestalozzi  

● Montessori  

● Rudolf Steiner (Waldorf)  

● Célestin Freinet  

● Ovide Decroly  

● Educação progressiva, Dewey  

● William Kilpatrick  

● John Holt, Unschooling  

● Lev Vigostky  

● Reuven Feuerstein  

● Reggio Emilia, Loris Malagini  

● Olga CossetiniOlga Cossetini  

●George Ivanovich Gurdjieff  

● Peter DounevBiocêntrica  

● Escolas Krishnamurti  

● Educação: Rolando Toro  

● Sugestopédia, Georgi Lozanov  

● Super Aprendizado, Sheila Ostrander  

● UNIPAZ, Pierre Weil  

● Inteligências Múltiplas  

● Escolas Livres, Summerhill, Rebeca e Mauricio Wild e outros  

● Métodos Shichida , Glenn Doman, Noé Esperón  
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● Creática  

● Paulo Freire, Educação do Oprimido  

● Escolas libertárias, Neill, Rogers  

● Escolas Democráticas, Yaacov Hecht  
● Brain Gym ©, Paul Dennison  

● Pedagogia Sistêmica  

● ATB Awareness Through the Body (Conscientização através do 
corpo)  

● Kieran Egan, Imaginative Education 

● Educação Evolutiva  

● Comunidades de aprendizagem  

● ASIRI, Ivette Carrión  

● Escolas sem mochilas  

● Escola del Bosque (Floresta)  

● Etc. Etc. Etc.  
 

Organizamos as ferramentas:  

1. Nível físico. Começa com ferramentas que focam na aparência física ou 
educação física, Emy Picker, faz bons trabalhos com os bebês. Ele diz que 
"movimento e aprendizagem andam juntos".  

2. Nível cognitivo. Faça deles atividades divertidas. Há um autor que recomendo 
chamado Yacov Perelman, com livros que você pode encontrar em espanhol, 
chamados www.librosmaravillosos, com pura magia, truques, atividades 
divertidas.  

3. Nível emocional com Daniel Goleman.  

4. Nível artístico.  

5. Nível ecológico.  

6. Nível produtivo. São ferramentas pedagógicas ligadas à ação e à prática e aos 
ofícios, na linha de William Kilpatrick, John Dewey e Paulo Freire com a parte 
social.  

7. E desenvolvimento pessoal.  

Dividimos as ferramentas em:  

● Ferramentas bio inteligentes  
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● Ferramentas biomórficas (ver parte II)  
 

● Ferramentas bio-reconexão (ver parte II)  
 

Livro recomendado:  
 

Livro de Pedagooogia 3000 Volume 

II  

PDF  
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https://www.pedagooogia3000.info / index .php / pt-br / component / 
phocadownload / category / 1- books? download = 2: 
p3000tomo2biointeligentesbiointeligentes  

Capítulo 1 só  

Ferramentas, aliados indispensáveis para pais e professores  

1. O que são ferramentas?  

2. Como eles funcionam?  

3. Mandalas  

4. Arte-ensino e Arte-terapia  

5. Os códigos ancestrais no ensino  

6. Matemática multinível  

7. Enraizamento ou técnicas de enraizamento  

8. Combate ao estresse com íons negativos  

9. Expressão corporal  

10. Danças circulares  

10 Biodanza nas escolas  

11. Tchoukball , um esporte de paz  

12. Práticas de relaxamento e visualização para crianças  

13. A história (contos) e atividades com metáforas  

14. Massagens para crianças  

15. Musicoterapia, canto, som sofia, música-ensemble  

16. O poder dos sons sagrados originários indígenas  
17. Brain Gym®, educação com movimento, ideal para crianças de hoje  
18. Cozinhar é praticar alquimia  

19. Contato com a natureza  

 20. Permacultura  

 21. A importância da água  

 22. Meditação, um caminho interior para si mesmo e para o 
outro  

 23. Encontrando nosso centro com Yoga  

 24. Yoga do riso  

 25. Artes marciais, o caminho das mãos vazias  

26. A bio-horta e o Fogo Homa  

27. Aromaterapia e Gemoterapia 

28. Crianças e Terapia Floral  

29. Psicobiofísica  
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30. Formas-cores-sons e arquétipos  

31. Pedagogia ancestral ASIRI  

32. Jogos cooperativos  

33. Astronomia lúdica  

34. TICs na educação  

Sugestões de bibliografia  

http://www.librosmaravillosos.com/matematicarecreativa/pdf/Matematica%20Recr
eativa % 20-% 20Yakov% 20Perelman.pdf  

Link de vídeo recomendado:  

Mandala e labirinto  

https://www.youtube.com/watch?v=M2AnXyy0kSs  

Projeto Mandala - Cadernos Pedagógicos ASIRI  

https://www.youtube.com/watch?v=4hp1YnZiQTI  
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Módulo 11  

Ferramentas pedagógicas, para 
hoje e para o futuro (Parte II)  

Veremos exemplos adicionais de ferramentas pedagógicas integrais e 
biointeligentes da Pedagooogia 3000, além de todas as ferramentas que 
vimos no módulo anterior, parte I. 

 

● Artes marciais rápidas para crianças: Aikido, Karate, Kung Fu ... 
Para os adultos, professores, pais, mães, artes marciais mais 
suaves, como Taichi e Chi Kung  

● Capoeira também é muito bom e é multicultural  

● Yoga para crianças, por exemplo, duplex yoga, acroyoga, yoga com 
histórias ...  

● Atividades com barro e argila, isso é maravilhoso, é uma forma de 
se conectar com a terra e criar raízes  

● Atividades com água, saiba que a água carrega uma mensagem, 
faça os testes Masaru Emoto ... (ver o livro P3000, Volume II, 
experimento de arroz)  

● Ações ecológicas, plantando árvores ..., eu gosto muito da ideia de 
que cada série pode plantar 100 árvores por ano com toda a turma, 
pais, mães, vizinhos da comunidade e do bairro  

Círculo de Escuta  

Se sentam em círculo e cada um é ouvido com respeito.  

Assembleia da escola  

Também se faz uma roda, todos participam das decisões da escola, e 
isso é muito bom, porque prepara as crianças para a vida em 
sociedade.  
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Livro recomendado - Pedagooogia 3000 Volume II  
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    PDF 
https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/component/phocadownload/cate
gory/1- books? Download = 2: p3000tomo2  

Capítulo 2 e 3, leia tudo.  

Aplique uma das ferramentas esta semana. Obrigado.  

Capítulo 2. Ferramentas  

1. Teoria dos campos e a nova educação biomórficas e biomórficos. 

2. Método Shichida e as possibilidades quase ilimitadas do 
hemisfério direito 

3. O método ASIRI do Peru  

4. Síntese de ferramentas biológicas -educacional  

Capítulo 3. Tradições ancestrais como ferramentas pedagógicas  

1. O exemplo da Escola Ayllu de Warisata, 1931-1940, 
Bolívia 

2. Aprendizagem ambulante  
3. Ferramentas experienciais Mapuche  
4. Educação comunitária intra-intercultural  
5. Tradição andina: conhecimento ancestral e universal de 

educação  
6. Exemplo pedagógico do México, Dänguu Mfäd  
7. Escola piloto Ayllu Wiñay Qhana  

Link dos 33 cadernos pedagógicos do P3000  

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/cuadernos

-pedagooogicos Links para os vídeos dos 33 cadernos 

pedagógicos do P3000  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi4zxpT92Xu5_PWvKQWEIJE_4cioBwgp  
Link do vídeo recomendado:  
 

Danças circulares pela paz  
https://www.youtube.com/watch?v=yoNRSPaKX1U  
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Módulo 12  

Tríade Pedagógica 3000:  

Amor Incondicional, Verdade e Entusiasmo  

Existe um conceito denominado "A Tríade Pedagógica 3000", para alcançar um 
desenvolvimento integral e pleno. A tríade é baseada em três princípios fundamentais  

- um: Amor incondicional  

- dois, a Verdade, isto é, ensinar com a verdade  

- e três, o Entusiasmo.  
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Isso corresponde ao "Sentir- Pensar- Fazer" um método muito antigo. Utiliza o método 
ASIRI do Peru, por exemplo.  

 

A nível pedagógico, esta tríade "Sentir - Pensar - Fazer" está associada a "Som - Luz - 
Forma".  

 
1. Sons. Você pode fazer todos os tipos de atividades relacionadas à escuta atenta, ouvir 
música, fazer música em grupo, tocar instrumentos. Usando bateria; é muito bom usar o 
ritmo com os mais pequenos. Você também pode ouvir os sons da natureza e usar os 
sons sagrados dos povos nativos. Usando a voz, cantar é muito bom, libera emoções. 
Também libera a capacidade de amar mais e está ligada à boa respiração. Música, 
aconselha-se que seja em 432 hertz, e se puder ser binaural, melhor ainda.  

 
 

2. Cores. Fazer banhos de cores, fazer cromoterapia. Brincar com os cristais refratando a 
luz forma manchas de todas as cores do arco-íris.  
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Ver as estrelas à noite também é muito bom e educativo.  

 

Inclua cores em todas as atividades. Use tecidos de todas as cores. A cor vibra, a cor 
cura, a cor é vida. Evite as letras em preto e branco, pouco nítidas, confusas e 
minúsculas.  

 
3. Forma e movimento. É o fazer, é o movimento. Aí vêm todas as atividades 
relacionadas a volumes, movimentos, danças, espaço, forma. Também está relacionado 
com tudo o que vai em um círculo, em uma espiral, em uma esfera e em forma de cúpula. 
Por exemplo, você pode fazer um calendário em um dodecaedro que tem 12 faces, para 
os 12 meses. Você pode pintar em pequenas pedras arredondadas ou fazer desenhos 
em pedras grandes, como pinturas rupestres.  
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Um máximo de ferramentas pedagógicas deve ser feito em movimento. Na verdade, o ato 
de mover se conecta com o corpo de forma consciente, ou seja, cria consciência e 
aprendizado por meio do corpo. O teatro, todos os tipos de danças, todas as danças dos 
povos originários, danças tribais, danças circulares podem ser usados com grande 
sucesso. Eles são feitos juntos e não há competição.  

 
 

Usar mapas mentais é um bom recurso.  

 
 



 

5 
 

Links recomendados:  

Método ASIRI, sentir, fazer, pensar  

http://www.metodoasiri.org/metodo.php  

Vídeo sobre ASIRI  

https://www.youtube.com/watch?v=hEy2wvG_0d8  

Masaru Emoto  

https: // www. youtube.com/watch?v=FvzTNhVb9Y4  
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Módulo 13  

A Escola das 7 Pétalas da Paz de P3000  

A Escola das 7 Pétalas da Paz é uma proposta prática educacional integral da Pedagooogia 
3000.  

Propõe 7 pétalas ou áreas pedagógicas para o desenvolvimento harmonioso do ser humano e 
para uma duradoura cultura de paz. Dará origem a uma nova Sociedade, baseada na Paz e na 
Consciência Ecológica, fundada por crianças, jovens e adultos plenos, pró-ativos e felizes.  

As Escolas das 7 Pétalas® constituem uma proposta pedagógica que conduz à cocriação de 
uma escola integral, produtiva, ecológica e pensada para o desenvolvimento pessoal das 
crianças, jovens e adultos que os acompanham. Este tipo de escola é uma escola piloto 
inovadora baseada em uma pedagogia responsável, líder e ativa.  

 

 

As 7 Escolas Pétalas para a Paz estão organizadas em 7 áreas pedagógicas 
complementares e entrelaçadas. Essas áreas, representadas por cores, são as seguintes:  

Pétala Azul  

Área do bem-estar físico e esportivo. Incentiva a educação física todos os dias, a dança e 
todos os tipos de esportes (o menos competitivo possível).  

Pétala Amarela  

Área cognitiva, articulada, contextualizada e de alto nível acadêmico. Promove o pensamento 
lateral e original, a criatividade, o aprendizado lógico-matemático entrelaçado com outras 
disciplinas (por exemplo: Ciências, Tecnologia, Engenharia, Matemática, Física, Arte e 
Projetos, todos juntos).  

Pétala Rosa  

Área emocional e multicultural. Isso inclui ciências sociais, multiculturalismo, cultura de paz, 
geografia, história, línguas estrangeiras, comunicação não violenta, mídia social e oferece 
atividades de compartilhamento social no local e online.  
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Pétala Branca  

Área da Arte e Criatividade. Propõe todos os meios de expressão criativa e também utiliza a 
Geometria Universal e a Bioarquitetura.  

Pétala Verde  

Área de ecologia profunda. Oferece educação ambiental em todas as suas modalidades, além 
da implantação de energias limpas alternativas.  

Pétala Vermelha  

Área das Ciências Aplicadas, produção, programas práticos, ofícios e workshops. Estimula e 
apoia projetos produtivos de crianças e jovens no contexto da vida real, introduzindo 
paradigmas de uma economia justa (Fair Edconomy). 

Pétala Violeta  

Área do desenvolvimento pessoal. Incentiva o crescimento pessoal, a ética, os valores e os 
propósitos da 
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vida. 
Ilustração: A Escola das 7 Pétalas®, segundo Amalur Arquitectos, Valência, Espanha.  
 

Este projeto é bastante grande, no entanto, uma Escola das 7 Pétalas 
pode ser instalada em qualquer lugar, em qualquer espaço (inclusive digital) 

e em qualquer circunstância (por exemplo, campos de refugiados, prisões, etc.)  
 

Proposta arquitetônica  

As Escolas das 7 Pétalas® podem ser implementadas em contextos urbanos, semi-urbanos e 
rurais, e podem ser facilmente adaptadas. Idealmente, você pode contar com o seguinte, 
mesmo que não seja uma obrigação.  

● Uma área social: Café / Net e Cafeteria.  

● Estúdio 3000 (estúdio de produção audiovisual à disposição de alunos, pais e professores / 
acompanhantes).  

● Estúdio e palco de arte. Esta sala é multifuncional: pode ser utilizada para cinema, teatro, 
reuniões, bailes, bem como para múltiplas apresentações e exposições.  

● Sensoooroom, espaço multissensorial, em forma de dodecaedro.  
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● Oficinas, por exemplo: padaria, mecânica, robótica, oficina de moda, oficina de conserto de 
bicicletas e skates, carpintaria, cerâmica, etc.  

● Quarto infantil (para dormir, descansar e contar segredos uns aos outros).  

● Esconderijo.  

● Canto confortável para os acompanhantes.  

● Cantinho confortável também para os pais (no refeitório, por exemplo).  

● Laboratório de Internet.  

● Alojamento para voluntários.  

● Observatório astronômico construído no telhado.  

● Local de intercâmbio e formação constante de professores, tanto da Escola quanto de 
professores do país e do exterior.  

● Cúpulas para atividades e workshops “especiais”.  

● Sólidos platônicos superdimensionados e “envolventes” para brincar.  

 



 

5 
 

Ilustrações: 
Propostas Arquitetônicas, Itália, Arq. Claudio Luchessi Urban Future Organization  
  
Uma re-evolução educativa mundial 

As Escolas das 7 Pétalas apresentam uma mudança radical, que rompe com os paradigmas 
anteriores. Eles são inovadores porque treinam os alunos com uma visão planetária 
interconectada e de Paz, e os preparam concretamente para a co-construção de uma 
sociedade solidária, ecológica e multicultural.  
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Nessas escolas se promovem ferramentas para uma nova sociedade, onde se compreendem 
e aceitam as diferentes culturas, se promove a Paz - consigo mesmo, com os outros e com o 
planeta - honrando o passado, assumindo plenamente o presente e projetando o futuro de um 
modo concreto, positivo e solidário.  

Quais são os resultados deste programa 7 pétalas?  

Ao final do programa, os alunos se encontram realmente preparados, desempenhando o 
melhor do seu potencial. Então, teremos jovens que:  

 Várias línguas, conhecem diferentes culturas e diferentes alfabetos. 
 Eles são especialistas no uso de computadores e tecnologias.  
 Possuem experiência em economia justa e ciências sociais solidárias.  
 Eles conhecem a vida real e podem lidar concretamente com seus projetos.  
 Gerenciam sua inteligência emocional adequadamente.  
 Têm clareza sobre seu propósito de vida transcendental.  
 Vivenciam a Comunicação Não Violenta e a Cultura de Paz.  
 Eles têm a capacidade de se inserir construtivamente como cidadãos do mundo e fazer 

contribuições significativas tanto no âmbito local como planetário e na Cultura de Paz.  
 Eles são felizes e íntegros, além de responsáveis e proativos. Eles têm autoestima e 

valorizam sua criatividade, seu pensamento lateral, sua diplomacia, bem como sua 
Inteligência Interpessoal e Intrapessoal.  

 São capazes de participar concretamente na co-construção de um Novo Mundo de Paz 
e Solidariedade.  

Livro recomendado:  

Leia a introdução da pág. 21 a 65.  

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  
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                   Volume II Opcional  

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  
 

Vídeos recomendados  

 A Escola das 7 Pétalas, Introdução  

https://www.youtube.com/watch?v=grpbysprZug&feature=emb_logo             

 A Escola das 7 Pétalas na Itália  

https://www.youtube.com/watch?v=wpuBT -GdXjM  
https://institutointec.com/ https://www.facebook.com/intecvirtual/ https://bit.ly/INTECYoutube 7 
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Módulo 14  

Pétala Azul da Escola das 7 Pétalas  

 

A Pétala Azul enfatiza a importância do exercício físico. Um corpo são, emoções saudáveis, 
conhecimento fluido, criatividade e pensamento lateral, tudo caminha junto.  

Essa pétala, ou área pedagógica, corresponde à parte física, ao movimento, à parte 
cinestésica e é essencial no desenvolvimento integral do ser humano. É por isso que sempre 
começamos com a pétala azul pela manhã, por exemplo: 20 minutos de Aeróbica, meia hora 
de dança com música para que acorde quem está um pouco adormecido e se balance quem 
chega agitado. Também para adultos, para professores, pais, funcionários, essa seria a melhor 
maneira de começar a manhã.  
 

Recomendamos todas as artes marciais, capoeira, todos os tipos de dança hoje, como 
breakdance, hip hop, rap, parkour, etc.  
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Também acroyoga (yoga acrobática), tecidos…  

 
 

Brain Gym.  

Aconselho o livro de Paul Dennison, são 77 movimentos de Brain Gymnastics, para agilidade 
mental, a ligação dos dois hemisférios, para stress, para escrever, para ler, etc.  
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Recomendamos duas horas de esportes (se possível não competitivos) e você vai ver as 
mudanças.  

O rendimento escolar vai subir de forma espetacular, o bullying cai a zero e a parte emocional 
fica equilibrada.  
 

Livros Recomendados:  

    

Capítulo 1, só. 
 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  

 Brain Gym: Aprendizagem do cérebro inteiro. Cinesiologia Educacional. Paul Dennison.  

https://mediateca.educa.madrid.org/streaming.php?id=vi14n86huol2fd2s&otros=1&ext=. pdf  

Links recomendados:  

Vídeo Brain Gym na escola primária  

https://www.youtube.com/watch?v=0ld39u0vUfA  
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Módulo 15  

Pétala Amarela da Escola das 7 Pétalas  

Como fazer com que os conhecimentos sejam divertidos, contextualizados e articulados?   

 
 

A pétala amarela é a área pedagógica que corresponde a um sujeito cognitivo articulado, 
contextualizado, ativo e divertido. Basicamente, o que chamavam de disciplinas duras no 
currículo.  

Esta pétala é baseada nos seguintes princípios:  

● O ensino é autodidata na maioria das vezes.  
● As crianças ajudam umas às outras.  

● Aprender é alegre e divertido.  

● Você aprende a trabalhar em equipe.  

● É articulado e prático.  
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● Você obtém um bom nível acadêmico. Crianças aprendem muito porque há mais 
motivação.  

● As atividades são contextualizadas, cooperativas, multiculturais, criativas, fazem sentido. 
As crianças podem aprofundar e contextualizar a realidade cultural, social, geográfica e 
histórica do seu lugar.  

 

Algumas metodologias: 

● Educação progressiva de Dewey e William Kilpatrick, Montessori, Steiner (Waldorf), entre 
muitos outros  

● A técnica STEAM em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e agora arte, essas 
disciplinas são combinadas de uma forma divertida e prática  

● Find Solution Based Learning, procuram uma solução para um problema real na escola ou 
no bairro, detectam o problema, procuram soluções e implementam uma solução, é uma 
forma de aprendizagem muito útil e produtiva, e as crianças adoram. 

● PBL Project Based Learning, aprenda por meio de projetos, a maioria dos assuntos 
começa com um projeto e é implementada com a pétala vermelha.  

● TB, Team Building, as atividades são organizadas em equipes, fazem uma atividade e 
aprendem a valorizar as habilidades e a cooperação, isso vai ajudá-los muito na vida, na 
família. Hoje, mais do que nunca, essas habilidades são necessárias, o trabalho em 
equipes é muito importante para enfrentar as complexidades da vida de hoje.  

● NeuroFLASH 3000, são técnicas baseadas na velocidade extrema do hemisfério direito, por 
exemplo, o método Shichida e Glen Doman (de 0 a 10 anos só).  

● Criatividade, sempre incentive a criatividade e o pensamento lateral ou o pensamento 
“proposital” (que é diferente de crítico). Consiste em ativar o quarto cérebro, o lobo frontal, 
buscar soluções e implementá-las.  
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Nos livros de Glenn Doman, você pode ver como pode ensinar aos bebês a ler. Este autor 
possui uma série de livros sobre como ensinar leitura, matemática, educação física e 
conhecimentos enciclopédicos, de 0 a 10 anos. O método Shichida é semelhante.  

Todas as correntes pedagógicas que vimos anteriormente são perfeitas para a pétala amarela, 
complementando a parte prática da pétala vermelha e utilizando todas as outras pétalas de 
forma equilibrada, assim temos todo o nosso plano de estudos com facilidade.  
 
Livro recomendado:  

 



 

4 
 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  

 Revisão do livro de Daniel Tammet, The Conquest of the Brain  

http://radiobuap.com/2017/11/ a-conquista-do-cérebro /  

Vídeos recomendados:  

 Daniel Tammet, como funciona o cérebro de um gênio  

https://www.youtube.com/watch?v=fEVA-6qpymo (em espanhol)  

https://www.youtube.com/watch?v=X3AlKU7dfOM ( em inglês)  

 O que é STEAM education  

https://www.youtube.com/watch?v=sBtIb-hxwEs  
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Módulo 16  

Pétala Rosa da Escola das 7 Pétalas  

is  

Área da Inteligência Emocional, Auto-estima, Multiculturalidade e Cultura da Paz (cor rosa)  

Inclui Ciências Sociais, Multiculturalidade, a Cultura da Paz pessoal-local-global, as Redes 
Sociais e Comunicação Não Violenta, Liderança Horizontal, Idiooomas 3000 para a Paz, 
English International para a Paz ...  

Também tem uma seção chamada Ferramentas para a Paz e Pós-trauma, muito útil para 
crianças em situações de alto risco social.  
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Daniel Goleman mostrou que o Coeficiente Emocional é mais importante do que o próprio 
Coeficiente Intelectual, em quanto ao sucesso de uma criança, seu sucesso pessoal, familiar e 
profissional.  

Nesta Pétala, podemos recomendar atividades cooperativas não-competitivas, por exemplo: 
pintar a escola juntos, fazer murais, fazer projetos sociais juntos…  

No século passado, muitos de nós, vivemos uma "desolação emocional” nas escolas.  

Agora, tudo mudou! Também incentivamos os jogos cooperativos, os trabalhos em equipe, a 
autoestima ... podemos usar todas as ferramentas da Cultura de Paz. Para isso, você pode ver 
o livro Las Escuelas Embajadoras de Paz que está no site do P3000, Pedagooogia 3000.info.  

Aqui sim, aconselha-se que todos os anos antes de começar, no início do ano, por exemplo, se 
revise a comunicação não violenta, tanto com as crianças, com os pais, com o corpo docente e 
administrativo do estabelecimento ou centro educacional. E revisar este livro de Marshall 
Rosenberg Nonviolent Communication.  

 
 

Na foto você pode ver crianças de 3, 4 ou 5 anos; é numa Creche em Coronel, uma cidade 
mineira no Chile. Todas as manhãs eles têm seus 15 minutos de Inteligência Emocional, em 
uma rodada de escuta. Eles podem falar, mesmo que sejam bem pequenos podem fazê-lo e 
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em perfeita ordem. Eles falam sobre suas emoções, se há alguma coisa que aconteceu ou 
alguma preocupação. Os professores ouvem, não intervêm e deixam que eles mesmos 
possam resolver as suas inquietudes. É o chamado “o Círculo da Escuta”, que também é feito 
pelo Método Montessori, todos os dias.  

Os 8 níveis da Paz  

Nesta pétala rosa está um assunto chamado "Os 8 níveis de Paz". 

 

1. Paz consigo mesmo, obviamente, que também corresponde à Pétala Violeta;  

2. Paz nas Escolas com toda a série de estratégias que temos no livro Las Escuelas 
Embajadoras de Paz; 

3. Paz nas famílias, aqui há todo um trabalho com os pais e as mães; com as famílias. 
Para que o lar também seja um lugar de paz, chama-se Paz na família e na linhagem. 
Sentir-se orgulhoso da linhagem de onde vem;  

4. Paz Local, podem ser ações de Paz na comunidade, no bairro onde estamos, na nossa 
cidade, no nosso estado, Paz no nosso país;  

5. Paz com a Natureza que corresponde à Pétala Verde;  

6. Paz no Mundo, que são atividades onde as pessoas aprendem sobre diferentes culturas, 
idiomas e encontros digitais de Zoom ou Skype com escolas de outros países e 
continentes;  

7. Paz Universal que é um conceito de estar em Paz com Tudo, é uma filosofia um tanto Zen. 
Estou em paz com a chuva, estou em paz com o calor, com o frio, com o fato de estar aqui. 
É toda uma filosofia de vida. Não ser passivo e submisso, isso não é paz, isso é fugir, é a 
“Paz Grega” (assim se chama). Estar em Paz é, se tem algo para resolver, eu resolvo. Se 
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há algo que é visto claramente que requer uma intervenção, eu o faço, mas tudo a partir 
da Paz interior, não da raiva ou da vingança.  

8. E finalmente Paz com a História e as Religiões que pode ser feita pensando a história de 
outra forma, sem ódio. Ensinar, por exemplo, religiões comparadas onde os alunos têm 
acesso a todos esses ensinamentos de forma paralela e podem ser ensinados na aula de 
História, por exemplo.  

 

As línguas  

As línguas estão inseridas na Pétala Rosa porque pensamos que fazem parte da Cultura de 
Paz: com mais línguas, mais aproximação há entre as pessoas e ao conhecimento. Outros 
alfabetos, outra cultura, outra visão de mundo, permitem que os países se unam e desde a 
escola as crianças têm a noção da Paz Mundial.  

 

Pode-se dizer: "Mas, existem muitas línguas!"  

Mas é muito fácil… Você sabia que uma criança pode aprender o básico de um idioma em dois 
meses? Existe um método que temos e se chama Idiomas 3000 ou Linguagens Rápidas.  
Isso é parte da Pétala Rosa. Pétala das emoções. Pétala da Paz, pilar essencial da Educação 
(Educação com E maiúsculo). Pilar essencial na sociedade que queremos re-co-construir. Um 
pilar também essencial para minha paz interior, pessoal, para conviver, para viver bem.  
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Livro recomendado:  
 

 

A Escola das 7 Pétalas da Pedagooogia 3000 somente Capítulo 3.  

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  

Vídeo recomendado:  

Emoções e Sentimentos  
https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg 
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Módulo 17  

Pétala Branca da Escola das 7 Pétalas  

 
 

A Pétala Branca, a Pétala das Artes, da estética, da Geometria Universal e da Bioarquitetura. 
Reconhecer a importância das Artes no processo educacional, para "se expressar". É precioso! 
É o poder de se expressar, de se expressar através de todas as Artes: criatividade, emoções, 
ideias (por exemplo fazer um filme). 

Falamos sobre todas as artes possíveis, música, mural, arte digital, penteado, roupas... 
 

 
Música  

É bom conhecer todos os tipos de música, fazer concertos, ter bandas, grupos musicais, saber 
tocar pelo menos um ou dois instrumentos, isso faz parte desta Pétala.  



 

2 
 

Geometria  

Esta é a geometria universal, que combina símbolos, leis universais, matemática e geometria. 
Por exemplo, você pode colocar uma espiral de Fibonacci na parede ou ter, por exemplo, um 
caderno que estaria na proporção dourada ou Phi (a proporção é 1 por 1,6). É a proporção 
perfeita deste universo.  

Murais  

Por exemplo, fazendo um Mural da Paz, eles podem pintar as paredes de fora, de dentro, a 
parede que dá para a rua e fazer em equipe. É muito bom para se expressar e enviar uma 
mensagem profunda.  

A parte do Audiovisual.  

Se aconselha que a Pétala Branca tenha estúdio de produção, ou mini estúdio de produção. 
Muito das Artes passa pelo digital, principalmente os jovens e também as crianças. Pode ser 
um filme, fazer um blog, saber lidar com artes gráficas, ativar uma conta no Facebook, fazer 
cartazes, fazer programas de rádio, fazer filmes. É muito importante que eles possam 
desenvolvê-lo.  

● Primeiro, garante um trabalho para eles no futuro. Se você sabe como fazer páginas da web 
ou lidar com o mundo digital, sempre haverá um interessante trabalho para eles ou elas. Além 
disso, se você sabe inglês e algumas outras línguas, como havíamos aconselhado na Pétala 
Rosa, seus filhos, filhas, alunos, alunas terão um trabalho para aplicar os seus 
conhecimentos e habilidades, e gostarão muito!  

● Em segundo lugar, tem uma função quase “existencial”, porque podem encontrar o seu 
propósito de vida e soluções práticas para o seu cotidiano. Deixe as crianças fazerem suas 
artes, seus murais, seus filmes, seus vídeos e enviá-los ao YouTube. É muito pedagógico e 
também terapêutico. É essencial no processo educacional.  
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Livro recomendado: A Escola das 7 Pétalas da Pedagooogia 3000  
Somente cap 4.  

 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  

  Links recomendados:  

 Reggio Emilia: liberdade para aprender. Um método baseado no Arts 

https://www.youtube.com/watch?v=DJSyEflPIT4 

https://www.youtube.com/watch?v=Hv-U5U_CxEU&list=TLPQMDEwOTIwMjCZ1jLtW 

YbROA & index = 5  

 Uma dança  

Stair Shuffle and Shuffle Dance Parte 1 TikTok e Musical.ly Compilation 
https://www.youtube.com/watch?v=lS8p0VFoP7w 
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Módulo 18  

Pétala Verde da Escola das 7 Pétalas  

 
 
Área ecológica (verde)  

Estuda a ecologia profunda em todas as suas formas, assim como a implementação de 
diferentes fontes de energia, nutrição e saúde preventiva.  

A Pétala Verde é muito bonita. Na verdade, toda educação completa e integral inclui esse 
componente verde. É muito importante que as crianças e jovens, desde muito cedo, 
conheçam seu planeta, saibam sobre o meio ambiente, saibam que são responsáveis pelos 
diferentes componentes da Natureza, do reino vegetal, animal, mineral, da água, do ar.  
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Também somos responsáveis pelas fontes de energia que usamos e pela nossa saúde. A 
nutrição também entra aqui, e a saúde preventiva.  

Bio-horta  

No mínimo, é importante cultivar uma bio-horta nas escolas, nas creches e inclusive nas 
universidades, onde as crianças saibam plantar seus produtos, saibam colher, saibam como 
obter sementes, saibam fazer compostagem, saibam vermicultura. Se não houver espaço, 
eles podem fazer jardins verticais. Você pode pegar, por exemplo, uma parede e cada uma 
pode ter um metro quadrado e assim plantar vegetais, morangos e flores. Auxilia nos 
processos pedagógicos e terapêuticos.  

Programa “Sou responsável pela minha saúde física e emocional”  

Na Pétala Verde incluímos a saúde preventiva. Existe um programa chamado "Eu sou 
responsável pela minha saúde física e emocional" e falamos sobre saúde física e emocional. 
Já sabemos que 80% das doenças têm origem emocional.  

Reflorestar  

Existe um projeto que tenta plantar 100 árvores por ano e por série, envolvendo os pais, 
mães, comunidade; talvez o prefeito, o município e os vizinhos. E plantar árvores nativas (não 
eucaliptos), árvores locais, árvores frutíferas locais e as chamadas "plantas úteis", que podem 
ser plantas que dão lenha, que dão algum remédio, algum produto como fibras, também 
tinturas e também plantas medicinais .  

Avós e avôs também podem ser convidados a ensinar para que servem certas plantas, quais 
são os benefícios, e desenvolvê-los em aulas de ciências naturais e aulas de anatomia.  
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Fontes de energia não poluentes  

Na Pétala Verde incluímos outras fontes de energia que não são gasolina ou petróleo. Então, 
por exemplo, podemos misturar aulas de física com a bobina de Tesla, ou alguma invenção 
de Nicolas Tesla. Você também pode ensinar sobre fornos solares, cozimento solar, como 
produzir energia eólica e solar, como fazer uma bomba d'água com a mesma corrente de 
água.  

Caminhadas Pedagógicas Ambientais  

Por exemplo, você pode passar um dia, dois ou três, caminhando em um local, um 
ecossistema específico. Pode ser um solo ecológico, pode ser junto ao mar, perto de um rio, 
pode ser na montanha e estudar todo o complexo, desde a fauna, a flora, o solo, a 
composição da terra, as rochas, as bacias hidrográficas, como está o clima e ter uma aula 
completa com observação direta.  

Reciclar  

Parte da Pétala Verde são os chamados 'Centros de coleta e reciclagem'. É ter o hábito de ter 
um lugar na escola onde as crianças depositam as roupas que não usam mais, os brinquedos 
que não usam, os livros, as bicicletas que não usam e possam fazer intercâmbio. É assim que 
se ensina uma economia solidária que flui.  

Um exemplo em Bali  

Um exemplo de escola verde se chama Green School Bali, ou Green School of Bali na 
Indonésia, tem duas inovações que adorei:  

● Tem uma turbina chamada 'turbina vórtice'. É um sistema de água que desvia parte para o 
rio, apenas uma parte e também é bom para os peixes, porque não destrói seu 
ecossistema. É chamado de 'peixes amigáveis'. Em seguida, é gerado um vórtice que 
começa a girar e no centro está a turbina. De acordo com esta escola, eles cobrem 80% 
de toda a sua eletricidade dia e noite com esta simples turbina.  

● Eles também tem seu próprio projeto (ganharam um prêmio) para instalar um sistema 
fotovoltaico de 10 quilowatts e um banco de armazenamento de energia feito com baterias 
de telefones móveis e laptop com capacidade de 32 quilowatts. E isso tem sido feito pelos 
próprios alunos que tiveram a ideia, fizeram e isso é uma parte integral de uma educação 
completa desde a Pétala Verde.  
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Transcrição de vídeo da Green School, Bali.  

“Bem-vindo ao meu mundo, nosso mundo. Esta é a Escola Verde onde 
professores e alunos, pais, a comunidade, como nós, estão juntos. Eu 

mesmo posso fazer a  

diferença no mundo, pela nossa sustentabilidade, para resolver problemas.  

Produzimos nosso próprio biodiesel, cultivamos nossos próprios alimentos, 
inovamos, estamos construindo modelos para o futuro.  

Junte-se a nós para ser mais verde, para tornar o mundo um lugar melhor. 
Estamos construindo o futuro, agora, com educação.  

Convidamos todas as pessoas ao redor do mundo, para estar conosco, 
podemos unir forças. Podemos fazer a diferença.  

O futuro do  
Planeta é agora.  

Nós somos o futuro.  

Livro recomendado:   A Escola das 7 Pétalas da Pedagooogia 3000 Somente cap 5. 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  

 
 

 
Vídeos recomendados:  

 Green School, Bali (em inglês)  

https://www.youtube.com/watch?v=biVwnTAxZXY  

 Green School, Bali (em espanhol)  
https://www.youtube.com/watch?v=7mst1PomTVg 
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Módulo 19  

Pétala Vermelha da Escola das 7 Pétalas  

 
 

Área das ciências aplicadas, produção e comércios (em vermelho)  

Permite especificar os projetos produtivos de crianças e jovens (Hands on, em inglês). É o 
“saber fazer”.  

A Pétala Vermelha é a pétala da ação, das trocas, do fazer. Tudo o que você aprende na 
Pétala Amarela é colocado em prática aqui. Uma educação que contempla apenas teoria e 
conhecimentos abstratos representa 50%. Os outros 50% deve ser o fazer, concretizar, 
realizar um projeto, fazer o que se sonha.  
 
A Pétala Vermelha permite ter na própria Escola uma variedade de workshops, oficinas de 
ofícios onde há carpintaria, mecânica, robótica, etc.  
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Há muitos benefícios nisso.  

● Em primeiro lugar, dá autoestima: “Eu consigo! Eu sou útil ”.  

● Oferece segurança para o futuro.  

● Ajuda a encontrar a própria vocação.  

● Desenvolve a noção de serviço comunitário. Se eu tenho um dom, um talento é para dar à 
minha sociedade.  

Os negócios usam todas as Inteligências Múltiplas e desenvolvem o pensamento lateral e a 
criatividade.  

A neuroeducação diz que fazer negócios permite fixar o conhecimento e desenvolver mais 
sinapses. É educacional e terapêutico.  

Citamos as palavras de um vídeo “Uma oficina de carpintaria que mostra o poder de meninas 
e meninos” numa Creche em Tricahue, em Cerro Navia, Chile.  

“Desde criança que gostava de usar ferramentas, meu pai não  gostava 
que eu usasse as ferramentas... então, como eu gostava, tive que usar 

escondido...  

Claro, (algumas ferramentas) e coisas ficaram perigosas de repente, aí 
os velhos ficaram com medo.  

Quando deixamos de lado os medos e ensinamos às crianças quais são 
os protocolos para fazer algo, elas o fazem.  

No intervalo estudei neurociência e percebi o tremendo laço entre o 
desenvolvimento do cérebro e a atividade manual. O desenvolvimento 
motor está super ligado ao desenvolvimento emocional e intelectual, e 

eles são inseparáveis. Então, ei! O trabalho em madeira tem todas essas 
vantagens. Tudo que você precisa fazer é começar a observar as 
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crianças. E as coisas que existem a gente vai montando observando as 
crianças ...  

Em cada brinquedo que uma criança desenvolve, ela passa por todo o 
ciclo que normalmente se faz na carpintaria.  

Desde a escolha da madeira, “É isso que vou usar, tenho que polir”. As 
secções ou espaços de trabalho  

da oficina obedecem aos mesmos processos de carpintaria.”  

Outra profissão de que gostam é a cerâmica. Também é terapêutico e pedagógico. Sempre 
que você toca a argila e está em contato com a terra, é um processo de reconexão e cura.  

A outra profissão, que os jovens adoram principalmente, é o design de moda, também pode 
ser penteado, tatuagem (que pode ser apagada depois), maquiagem, confecção de roupas de 
teatro também.  

Dentro da Pétala Vermelha, e combinada com a Pétala Amarela, existe a robótica. Eu vi em 
uma escola na China que eles podem começar aos 3 ou 4 anos, aos poucos, incluindo 
naturalmente matemática, física, engenharia, mecânica, eletrônica, informática, inteligência 
artificial, inteligência de controle e criatividade. E eles adoram, de verdade. E eles são 
incrivelmente bons.  

Finalmente, com na Pétala Vermelha existe uma noção chamada "Holo Serviço" ou serviço 
comunitário e isso significa que se você tem um talento, você tem um dom! E isso é do Método 
Schichida do Japão. O Dr. Schichida disse a seus alunos que se eles tem um dom, se eles tem 
um talento, não é apenas para seu próprio benefício, é para dá-lo à sociedade, à humanidade. 
É que de verdade assim a gente ajuda o nosso planeta e essa é uma noção muito nobre, muito 
grande que dá muita satisfação porque está ligada ao propósito da vida em geral, para 
sempre. E esse é um grande presente para dar aos meninos e meninas que fazem parte de 
um plano, que fazem parte de algo.  
Somos co-construtores, co-gestores, co-criadores do mundo que realmente queremos e esta 
Pétala Vermelha dá as ferramentas de como fazê-los realmente florescer por fora e por dentro, 
e cumprir com algo superior.  

Livro recomendado:    A Escola das 7 Pétalas da Pedagooogia 3000 (somente cap. 6)

 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  
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Vídeos recomendados:  

 Model Kilpatrick e Kurmi Wasi  

https://www.youtube.com/watch?v=BeX5YD7lAN0  

 Uma oficina de carpintaria que mostra o poder de meninos e meninas  

https://www.youtube.com/watch?v=pI0Tn8AaPXA&t=2s  
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Módulo 20  

Pétala Violeta da Escola das 7 Pétalas  

 
 
É a área de crescimento interior e autoconhecimento. Fortalece o potencial interno, a ética, os 
valores e o Propósito de Vida. Corresponde ao desenvolvimento pessoal ou self-science 
“Conhecer-se” de Sócrates.  

A Pétala Violeta permite uma educação que equilibra aprender e fazer coisas fora, para a 
sociedade, para a natureza e, ao mesmo tempo, cultivar o desenvolvimento interior do ser 
humano. Conhecer a si mesmo, conhecer a sua visão, para que estou aqui? Quem sou eu? 
São peças fundamentais que desde milênios se propôs incluir na Educação. Alguns chamam 
de Self ou 'ciência do autoconhecimento', ou 'conhecer a si mesmo'.  
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Algumas atividades do Pétalo Violeta  
 

● Aulas de Filosofia Ativa. Ativa porque não só se aprende filosofia, mas também como ela 
pode ser posta em prática na vida pessoal, na família e na sociedade.  

● Cosmogênese e as leis da co-criação.  

● Geometria universal, que alguns chamam de geometria sagrada. É muito bom conhecer a 
si mesmo, conhecer os princípios da criação.  

● Anatomia energética.  

● Você pode usar metalinguagens. Metalinguagens são todas as atividades e todas as 
ciências que não requerem uma linguagem, podem ser símbolos, o Calendário Maia 
(Tzolkin), um som, uma cor, uma dança. Como o suporte não é o idioma nem a linguagem, 
ele pode ser entendido em todo o planeta.  

● Aulas sobre Leis Universais, e sim, existem muitas! É muito importante compreendê-los: 
causa-efeito, lei da atração e outros. Na verdade, são leis fundamentais.  

● Exercícios de respiração. Respirar ajuda muito à calma interior, a equanimidade.  

● Exercícios com mandalas e mantras.  

● Exercícios de consciência através do corpo, como ATB (Awareness  Through 
the Body)  

● Exercícios de conexão interna, visualização, meditação.  

● Meditação em Movimento  

● Você pode usar toda a gama de Mindfulness  

●Yoga,Yoga Dúplex (feito de a dois), Yoga Aéreo com tecidos, Acroyoga é precioso porque 
desafia equilíbrio e força física, e promove a concentração.  

● Artes marciais.  

● Danças de Gurdjieff e outras danças.  

● Todos os tipos de relaxamento consciente são recomendados, por exemplo, por meio da 
respiração ou exercícios com danças, movimentos, mudras.  

Silêncio (Amuki)  

Algo muito eficaz na Pétala Violeta é usar vários tipos de silêncio, silêncio puro, por exemplo, 
fazer caminhadas em silêncio, conectar-se a um local onde haja silêncio ou fazer cinco 
minutos de silêncio (em Warisata, havia tais lições). Ter um determinado horário, por exemplo, 
às 13:30 todos os dias, 10 minutos de silêncio. As pessoas podem meditar, dormir ou fazer 
outra atividade, mas em silêncio. Funcionários da escola, professores e motoristas de ônibus 
escolares estão incluídos. E todos os alunos, do menor ao mais velho. São dez minutos de 
silêncio absoluto. Alguns estabelecimentos que conheço fazem isso em 20 minutos. Chama-se 
Silêncio da Comunidade (SC). Dá para perceber a diferença, as crianças estão muito mais 
focadas, muito mais calmos, mais atentos.  

 



 

3 
 

 

Ser Consciente 

Ouça com consciência. Você pode fazer uma escuta consciente da natureza, escuta 
consciente de música clássica ou outras músicas ou também mantras.  

Respiração consciente, estar consciente da sua respiração, há uma grande variedade de 
maneiras. Existem cursos que tem até vinte maneiras de respirar e outras vinte maneiras de 
meditar. As vezes é muito mais divertido do que você pensa, então é questão de explorar. 

A ODC (Observação Consciente Direta) trata-se, por exemplo, que as crianças saem a campo 
e começam a observar os insetos, as ervas, o céu, as estrelas, mas ninguém fala com elas, só 
observam. Elas são totalmente observadoras, como decodificadores. Como unloading, como 
se estivessem baixando a informação e isso não requer que nenhum adulto intervenha ou diga 
algo. Então você pode dizer e comentar o que foi observado.  

A ITO (Observação Interior Consciente) é olhar para dentro e saber fazê-lo. Quando são 
pequenos, a atividade se chama saber 'ouvir o coração'.  

A MDA são Momentos de "Nada". É chamado de bio-consolidação. São momentos que, como 
o próprio nome diz, é nada, nada. Nem tocar música, nada! Nem dizer que eles vão brincar ou 
fazer algo, nada é Nada! Pode ficar deitado, pode ficar na rede com cuidado para que não se 
volte para trás. É o momento em que a informação da semana, ou do dia ou de uma aula ou de 
uma observação interna ou externa continua a se consolidar, e é muito bom para o ser 
humano. As células e mais células cerebrais precisam um tempo de nada para serem capazes 
de absorver e compreender as informações de forma profunda.  

É bom ter um quarto para dormir, um quarto para descansar que seja muito sossegado e que 
esteja acondicionado para a introspecção.  

 
É aconselhável que o espaço tenha alguma geometria em forma de dodecaedro. Por exemplo, 
uma sala em forma de dodecaedro e que permita ir para dentro de si. Pode ser a sala 
silenciosa, o quarto de dormir, por exemplo, para reuniões especiais ou para aulas de Pétala 
de Violeta. Esta forma tem relação com a forma do DNA.  
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Os 5 sólidos platônicos  

 

 
 

Muito obrigada. Convido a você novamente a sonhar a sua escola e não apenas sonhar, 
também formar uma equipe e... fazê-lo!!  

Ouvindo as crianças e jovens. Tudo o que se deseja se manifesta, mais cedo ou mais tarde. 
Muito obrigado!!  

Livro recomendado: La Escola das 7 Pétalas Pedagooogia 3000, somente cap. 7  
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https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/libros-3000  
 

Links recomendados:  

Atenção plena na sala de aula  

https://www.youtube.com/watch?v=EaW9ZrJ8t3U  

Mindfulness: técnicas de relaxamento para crianças  

https://www.youtube.com/watch?v=cFxjPQcAvEQ  

Music For Hyperactive Children, RELAXING, CALM THE MIND  
https://www.youtube.com/watch?v=pRPrwQ5ZyyE 
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Módulo 21  

Jogos 3000 e Gamificação  

Um Jogo 3000 é um jogo que:  

● Concilia bem-estar, diversão, aprendizagem, companheirismo.  

● Promove a plasticidade neural.  

● Aumenta o nível de consciência.  

● Conduz naturalmente à Cultura de Paz e à CNV (Comunicação Não Violenta).  

Uma nova cultura pedagógica está surgindo no mundo.  

Ela é co-criada por todos e todas e dará origem a uma nova Sociedade, uma profunda Cultura 
de Paz, uma consciência ecológica e solidária, fundada por crianças, jovens e adultos plenos, 
pró-ativos e felizes.  

Hoje vamos ver o tema Games 3000 e Gamificação, ou em inglês Gamification que são 
videogames, jogos em vídeos que podem ser inseridos no processo educacional.  

Quanto aos Jogos, pareceu-nos importante renová-los, dar outro tipo de jogos no contexto escolar 
e em casa, que sejam jogos de consciência, jogos da paz, jogos cooperativos. Brincar é muito 
importante no processo de aprendizagem, de crescimento e de desenvolvimento.  

Games 3000.  

Sabemos que os jogos ajudam muito na plasticidade neuronal. O que é preciso é ter muitas 
sinapses, muita comunicação entre os neurônios, ter circuitos que se abram e quanto mais 
tivermos, mais criatividade, mais inteligência, mais formas de resolver problemas, mais 
desenvolvimento integral teremos.  

E lembre-se que por meio dessa plasticidade neural também temos todos os hormônios e 
neurotransmissores que nos ajudam no aprendizado e nos dão satisfação. Estamos falando de 
serotonina, endorfina, dopamina e irisina, por exemplo.  

Por meio dos Games 3000, também buscamos o desenvolvimento do lóbulo frontal, que também é 
chamado de quarto cérebro, e dá lugar ao novo Homo. Se diz na Antropologia que, talvez, os seres 
humanos estejamos saindo do Homo Sapiens em direção a um novo Homo que terá um maior 
desenvolvimento do lóbulo frontal.  
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Definição de Jogo 3000: 

 

É um jogo que concilia bem-estar, diversão, aprendizado, companheirismo. Como já foi dito, 
favorece a plasticidade neural e aumenta o nível de consciência. O que buscamos é conscientizar, 
nos elevar, ampliar nossa visão e ter mais ética, mais consciência, mais desenvolvimento pessoal 
e coletivo.  

Em que nos baseamos?  

Jogos 3000 são baseados em:  

● A noção de jogos fun-learning trata se de aprender através da felicidade, da diversão,  
● Jogos Bits de inteligência e jogos Neuro FLASH 3000. Por exemplo, o Dr. Shichida e Dr. 

Glenn Doman apóiam a investigação da Pedagooogía 3000  
● EDSP, Espaços para o Desenvolvimento dos Sentidos do Potencial do Uruguai.  

A outra meta que procuramos é que conduzam naturalmente à Cultura de Paz e à CNV 
(Comunicação Não Violenta). Dois aspectos fundamentais nos processos de aprendizagem, de 
crescimento interno e externo, para si e para a sociedade.  

Que benefícios obtemos com os Jogos 3000?  

● Bem-estar.  

● Se for divertido, é sustentável. Se for divertido, há auto-recompensa e eles querem mais e mais. 
Há um circuito de aprendizagem positivo. 

● Diminui o estresse, de fato zero estresse é a ideia.  

● Cria um ambiente harmonioso e criativo.  

● O jogo favorece o pensamento lateral, busca soluções e estratégias.  
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● Alto desempenho escolar. Podemos combinar jogos com as áreas de ensino.  

● Desenvolvimento do “Cérebro Integrado Ampliado Ativado Enraizado” (vimos isso no cérebro 
chamado CIAAR, nos primeiros vídeos).  

Outro benefício é o aumento da rede neural, o neocórtex, a atividade dos dois hemisférios, os 
lobos frontal e pré-frontal do cérebro.  

Obviamente, conseguimos diminuir a violência e o bullying e isso vai ao encontro das 
necessidades das crianças de hoje e dos jovens que procuram cada vez mais formas de aprender.  

Também com estes Jogos 3000 procuramos desenvolver a inteligência emocional, inteligência 
intuitiva, inteligência prática e co-criatividade, entre outras. Lembre-se de que possivelmente existe 
um mínimo de 33 inteligências múltiplas.  

Melhora a saúde física e emocional. Pode ser usado para a educação chamada "especial", que 
chamamos de "multieducação".  

Diminui o Déficit de Atenção e a Hiperatividade, também a Abulia.  

8 Caraterísticas 

Se propõe várias características para que possam ser chamados de Jogos 3000. Há pelo menos 8 
características a serem nomeadas:  

1. Deve ser integral e desenvolver o pensamento lateral.  

2. Deve ser ecológico na sua apresentação e também nas suas metas.  

3. Baseado em geometria universal, desenhos, proporções áureas.  

4. Deve favorecer uma economia justa e solidária. Por exemplo, todos os jogos podem ser 
gratuitos na internet e quem os quiser fazer em casa obviamente terá acesso, outros 
poderão ser vendidos já montados.  
5. Permite a criatividade e o desenvolvimento do hemisfério direito, o quarto cérebro, e a 
integração dos dois hemisférios: direito e esquerdo.  
6. Não é competitivo.  

7. Favorece a Cultura da Paz, da ética e do amor.  

8. É transformável. Um jogo pode se transformar e ir para o seguinte passo, e é flexível e 
pode ser alterado de acordo com a cultura porque é multicultural, se adapta à situação 
cultural de cada lugar.  

No vídeo você pode ver um dominó maia com números maias, por exemplo. É muito interessante e 
muito bom para as crianças porque também apresenta as metalinguagens.  Metalinguagem é 
qualquer ensinamento que não usa a língua, a palavra mas sim símbolos  para decodificar.  



 

4 
 

 
 

13 Categorias de Jogos 3000:  
 

Poderíamos desenvolver pelo menos estos eixos:  

1. Jogos com base na construção geométrica multinível em 2D e 3D que as crianças gostam 
muito. Jogos para montar a flor da vida, geometria universal. Com jogos de quebra-cabeça 
com suas formas geométricas perfeitas, chama a atenção que passam horas fazendo suas 
mandalas, suas construções com essas peças.  

Mandalas: Pinte, crie e faça mandalas com frutas, com comida com chocolate. Uma 
mandala em movimento com sons é sempre bom. Os tetraedros podem ser feitos de rolos 
de papel higiênico, é parte das aulas de jogos de geometria e tem muitos.  

2. Jogos de mesa cooperativos multiníveis. Eles também podem criar seus próprios jogos. Podem 
passar horas com isso e incentiva o pensamento lateral e a construção de sistemas completos.  

3. Videogames transcendentais e de vários níveis. Sim, eles gostam deles e tem vídeos que são 
muito bons. Se aconselha que os jogos sejam selecionados um pouco, mas fazem parte da sua 
vida. Desde que não sejam jogos de matar ou jogos de sangue que geram violência ou medo. 
Há muitos outros jogos que poderíamos incluir e veremos mais tarde, também quais vídeos, 
quais jogos podemos incluir na educação chamados gamificação, ou em inglês, gamification.  

4. Jogos e atividades com metas ecológicas, para criar consciência do meio ambiente desde 
crianças.  

5. Jogo de desenvolvimento pessoal e metalinguagem, utiliza símbolos e desenhos com profundo 
significado.  

6. Outros jogos denominados jogos didáticos polivalentes e que desenvolvem ao mesmo tempo a 
área física, motora, cognitiva, emocional, e tudo isso ao mesmo tempo.  

7. Jogos específicos para Inteligência Emocional onde as emoções das pessoas são 
reconhecidas. Ajuda muito na autoestima.  

8. Outros jogos seriam mais por disciplina escolar, é chamado ABC onde você pode ver as 
disciplinas ou o currículo do país através de jogos, cartas, também histórias com ética. Um 
novo gênero de literatura onde a consciência se eleva.  
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9. Muitos jogos de Cultura de Paz e Ética. Um exemplo é um jogo de cartas da paz. Muito lindo. 
Pode ser feito de forma caseira também.  

10. Outra classe de jogos muito específicos são NeuroFLASH 3000, Lóbulo Frontal e EDSP 
Games (Espacio del Desarrollo de los Sentidos en Potencia) Jogos desenvolvidos no Uruguai. 
Os EDSP são os bits de informação e que vão a toda velocidade, um segundo por dado. 
Também pode ser Mathematicas Flash, a partir dos pontos ou dot card e ao nível do 
desenvolvimento do lóbulo frontal que se denomina Visión Extra Ocular. No vídeo, vemos uma 
menina com o método VEO de Noé Esperó, no México. Extra Ocular Vision, em inglês.  

11. Dinâmica Cooperativa. Trata-se dos famosos jogos e atividades não competitivas. Queremos 
que todos os Jogos 3000 sejam cooperativos e não competitivos. Isso não significa que eles 
fiquem entediados, pelo contrário, há mais prazer e há mais criatividade. Eles também passam 
mais tempo e não há amargura de quem perde e de outro que ganha.  

12. Jogos artísticos. Qualquer jogo que envolva arte.  

13. E por último, há uma seção especial que é para Parques e Praças Lúdicas, onde costumavam 
esses ambientes ter, por exemplo, geometria e atividades em grupo. Que sejam parques 
didáticos pedagógicos e isso inclui também o pátio da escola onde passam muito tempo. 
Podemos tornar os espaços e parques municipais mais pedagógicos, fazer um convênio com a 
cidade e transformar as áreas públicas em locais muito bonitos, lúdicos e pedagógicos.  

Gamificação na educação  
 

Gamificação é algo muito interessante onde as crianças, seus pais, seus avós, seus professores 
se divertem.  

"Se não for divertido, não é sustentável."  

Alguns benefícios da gamificação na educação: 

● Motivação  

● Alfabetização tecnológica  

● Mentalidade Multitarefa  

● Trabalhar em equipe  

● Instrução individualizada  
● Criar experiências sociais e colaborativas  

● Velocidade (hemisfério direito)  

● Melhorar a experiência de aprendizagem em cada lição (meta).  

Como dissemos, os videogames são super rápidos. Vai para a velocidade do hemisfério direito. 
Lembram de que o hemisfério direito pode processar informações de 1 a 10 milhões de bits por 
segundo? Alguns chegam à velocidade de 40 milhões de bits por segundo, de acordo com Carrillo 
e William. Então é algo que é muito interessante nas crianças de hoje e obviamente é possível 
colocar seu conteúdo em vídeo e aprender melhor as disciplinas “normais” do currículo.  
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Alguns jogos que poderíamos citar são:  

1. Brainscape, Brainscape é uma forma de envolver os alunos pessoalmente ou virtualmente 
através da criação de flashcards colaborativos. Sua modalidade permite envolver os alunos 
e aprender mais rápido em qualquer dispositivo, utilizando as ciências cognitivas. Utiliza o 
crowdsourcing.  

2. Knowre, que é para matemática,  

3. Cerebriti por ter bancos de dados enormes. Então a comunidade coloca um assunto 
específico.  

4. Minecraft, videogames educacionais sobre a colocação de blocos e aventuras  

5. Pear Deck, para diálogos em sala de aula.  

6. Kahoot, são perguntas e respostas como Quiz ou mini-exame.  

7. Edmodo, rede social para fins educacionais.  

8. Classcraft. Esse aqui é ótimo, você tem que cumprir uma missão. Que garoto, jovem, garota 
não gosta de fazer uma missão? E os prepara para a vida, e a vida também é uma missão.  

9. CodeCombat, ensina como programar um programa de computador onde eles aprendem a 
fazer seus próprios. Então, uma criança mais velha poderia fazer um jogo para os mais 
novos ou transformar a matéria em um “exame” ou o que seria chamado de exame seria 
“passar no jogo” e isso significa que eles entenderam a aula e poderiam fazê-lo entre si 
próprios porque já sabem programar e isso pode ajudá-los muito no futuro, além de ser 
muito divertido.  

10. ClassDojo, permite conectar pais, professores e alunos.  

11. ChemCaper isso é para química, é muito divertido.  

12. Quizlet também serve para repassar estudos.  

13. Toovari, são vários jogos, para jogar com os professores, com os alunos.  

14. Play Brighter, também personaliza um caractere "x" e faz isso na forma de jogo.  

15. Civilização. É um jogo muito completo, ele cria geografia, história e economia. As crianças 
criam uma civilização inteira. É muito bom para o pensamento lateral e a compreensão do 
conhecimento socioeconômico de uma área.  

Equilibrar  
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E sempre! "Mas, se eles passam tantas horas na frente da tela já viram zumbis, ficam viciados!"  

Sim, existe um pequeno perigo. Se houver um vício, é verdade. Então aí vem nosso papel de 
equilibrar. Se passam 6 horas na frente do computador, trata-se de fazer 2 horas de atividade 
física e passar 2 horas na natureza para compensar, para se equilibrar.  

Não negligencie o exercício físico. Lembra do BDNF, Brain-Derived Neurotrophic factor? É o fator 
neurotrófico derivado do cérebro que nos dá plasticidade neural e nos dá um melhor 
desenvolvimento cerebral e isso se produz quando há exercício físico e no convívio com a 
natureza.  

Lembre-se de que a educação do futuro estará na frente da tela, sim! Mas na frente de amigos. 
Uma parte humana, uma parte digital.  

Uma parte local onde ajudarei minha comunidade e uma parte mundial onde serei um agente 
mundial da Cultura de Paz e também um esperto multicultural. É chamado em inglês de “open 
heart, open mind” a “mente aberta com um coração aberto”.  

Este é o futuro que podemos co-construir, que co-criamos com esta Educação Integral, bela, de 
paz e de amor.  

Bibliografia de referência sobre Gamificação e Vídeo Lúdica:  

Amara, Luigi  

2012. La escuela del aburrimiento. Sexto Piso. México / España.  

Bogost, Ian  

2011. How to do things with Videogames. University of Minnesota. USA. 

Callois, Roger  

2001. Man, Play and Games. University of Illinois. USA.  

Diodato Demartis, Roberto  

2011. Estética de lo virtual. Universidad Iberoamericana. México.  

Gee, James Paul  

2007. What Videogames have to teach us about learning and literacy. Ed. St. 
Martin’s Griffin. USA.  

Huizinga, Johan  
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2012. Homo Ludens. Alianza Editorial. España.  

Kapp, Karl M.  

2012. The Gamification of Learning and Instruction, Game-Based Methods and Strategies for 
Training and Education. Pfeiffer Co. USA.  

Lardín, Rubén (editor)  

2003. El día del niño, la infancia como territorio para el miedo. Ed. Valdemar. España.  

McGonigal, Jane  

2011. Reality is Broken. Why games make us better and How they can change the world. 
Jonatghan Cape. England.  

Penix-Tadsen, Phillip  

2016. Cultural Code, Videogames and Latin America. Mit Press. England. 
Toppo, Greg  

2015. The Game Believes in you, How Digital Play can Make our Kids Smarter. St. Martin’s 
Press. USA.  
 

Tarefa  

Jogue o seu videojogo favorito (videogame) por 2 horas seguidas. Como se sentem?  

Se você não tem jogos, pergunte a seus filhos, netos ou alunos.  
//www.youtube.com/watch?v=pRPrwQ5ZyyE 
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Módulo 22  

CNV (Comunicação Não Violenta)  

e Novo Currículo ou CurriVIDA  

Uma nova cultura pedagógica está surgindo no mundo.  

É co-criada por todos e dará origem a uma nova Sociedade, uma Cultura de Paz duradoura, 
uma consciência ecológica e solidária, fundada por crianças, jovens e adultos plenos, pró-
ativos e felizes.  

Tema de hoje:  

● CNV, Comunicação Não Violenta  

● Currículo, que chamaremos de CurriVIDA  

● Pluri-Educação, ou seja, nossa visão do que se chama “educação especial” ou educação 
inclusiva.  

Comunicação Não Violenta  

Vamos começar com a comunicação não violenta. Chama-se CNV  

Seu autor é Marshall Rosenberg. Seu livro é em espanhol e se chama “Comunicación No 
Violenta”. Está realmente cheio de recomendações muito boas.  

Todo o processo educacional deverá incluir a Comunicação Não Violenta. No início de cada 
ano, é recomendado que todos tenham sistematicamente uma oficina de CNV (ou seja, as 
crianças, os professores, os funcionários e as famílias).  

É possível resolver facilmente nossos pequenos e grandes conflitos pessoais diários com a 
Comunicação Não-Violenta.  

Na verdade, pode-se falar ou pedir sem gritar, sem raiva, sem chantagem, com uma voz 
normal e isso é alcançado! E não há agressividade e não há aquele tom de voz que se ergue 
chamado 'luta pelo poder': “Eu tenho razão”  
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Na imagem, você vê um grupo de crianças que estão em círculos de escuta. Essas crianças 
são da Creche no Chile e eles lidam com a Comunicação Não-Violenta. Eles sabem se 
expressar, sabem se ouvir, sabem pedir sem chorar, sem ter acessos de raiva, sabem se 
expressar.  

As 4 etapas da CNV, Comunicação Não violenta  

De acordo com Marshall Rosenberg, é importante seguir estas quatro etapas.  

- S: Situação. A situação é descrita sem julgar ou "atacar"  

- S: Sentimento. Isso me faz sentir assim e assim ...  

- N. Necessidade. Portanto, eu preciso disso e daquilo ...  

- P: Solicitação. Meu pedido é este. Um pedido claro, direto ao ponto.  

Aí vem um convite transformador ao diálogo, à busca de soluções e alternativas. Talvez 
encontre as soluções B, C, D que ambas as pessoas ganhem - ganhem e concordem.  

E os tons das vozes são normais. Para ter o que você precisa, você não precisa gritar. Pelo 
contrário, se gritarmos quer dizer que “atacamos” e... O que vamos receber da outra pessoa? 
Um ataque ... e também palavras violentas, é a lei da atração.  

1. Vamos para a primeira etapa: a situação. Descrevemos a situação com um tom de voz 
normal, sem agredir, com dados precisos. Por exemplo, atraso. Estamos com um colega 
de trabalho e já três vezes ele se atrasou para uma reunião de professores. Bom, o que 
não fazer, ataque: “É sempre você se retrasa, por sua culpa a reunião começou tarde e 
depois voltamos para casa muito tarde. Você sempre faz isso, e você, e você, e você..." Se 
começarmos a frase com "você", já estamos atacando.  
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Comunicar os fatos seria assim: "Eu observei ou observamos que na segunda, terça e 
quarta-feira - bem preciso - você chegou às 8h30, quando a reunião era às 8h" Então, 
não estamos mais atacando, eles são fatos. Nada mais. Não é julgado nem atacado. Só 
apenas observamos.  

Ou podemos começar assim: "A situação é que segunda, terça e quarta houve um 
atraso de médio hora ..."  

2. "Isso me faz sentir ... Se alguém se atrasar, isso nos faz sentir ignorados, ignorados, 
desvalorizados e tristes. Marshall Rosenberg diz que, se for uma situação de trabalho ou 
de negócios, você pode pular a etapa porque às vezes não é compreendida.  

3. Nossa necessidade. Ainda não é o pedido, é a necessidade. Caso de atraso: a nossa 
necessidade é ordem nas reuniões com respeito aos horários, sentir que somos uma 
equipa e é uma necessidade.  

4. Passamos para a Petição. Portanto, o pedido é “Para a próxima reunião, todos estaremos 
na hora e espero que você também esteja na hora. Vamos começar nessa hora". A gente 
faz lembrar os acordos e a gente escuta o diálogo, talvez a outra pessoa que chegou 
atrasada, teve um problema gravíssimo e tem que levar os filhos para a escola e a mãe, 
que sempre faz isso, está no hospital ... etc. Chegamos ao diálogo. Alternativas.  

Existe a solução A, B, C, N. Isso é chamado de pensamento lateral. Seja criativo e 
ouça, seja compassivo e considere as necessidades de todos.  

O currículo ou CurriVIDA 

Propor áreas de estudo muito mais interessantes e modernas que nos ajudem na vida real. 
Por exemplo, assuntos mais digitais, temas sobre novas fontes de energia que não poluem, 
sobre física quântica, astronomia, desenvolvimento pessoal, como fazer um projeto, labor em 
equipe, encontrar soluções ...  

Então, a ideia é transformar os conteúdos e também 'o como'.  

É impossível para o professor ser Google, saber tudo e falar e explicar. Além disso, os 
meninos sabem como pesquisar no Google e encontrar o que procuram muito rapidamente.  
 

Que cada ação, cada aula, cada tópico, cada disciplina seja voltada para a construção de algo 
positivo e construtivo.  

Chamamos isso de CurriVIDA, porque tudo o que fazemos é apoiar o planeta, apoiar o meio 
ambiente, ser capaz de sustentar a vida social, sustentar a família, sustentar a vida, a morte, 
os ciclos da vida, sustentar todos os ciclos: econômico, social e geopolítico.  
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CurriVIDA, mudamos o nome para dar-lhe um novo oxigênio e não tenha dúvida que agora 
estamos em plena transformação, em plena metamorfose da educação. É muito interessante 
ter um currículo flexível. Ou seja, pode ser metade do currículo obviamente do que o país 
pede, isso é normal, e a outra metade pode ser o que interessa as crianças, na situação atual.  

Se tem alguma coisa que está acontecendo na comunidade, que está acontecendo na escola, 
que está acontecendo no país ... pode fazer parte do currículo flexível. As crianças querem 
fazer um projeto, ótimo!  

Um projeto deveria ser 50% do CurriVIDA ou mais se for possível com a pesquisa incluída e 
eles o fazem em equipe. Então, seria um currículo para a vida, em equipe, circunstancial, 
contextualizado e aqui eles realmente aprendem como funcionar na vida, como contribuir com 
a sociedade, a humanidade e é outra Educação. Todos seremos felizes e vamos ganhar. Os 
professores vão ganhar, menos estresse e menos labor também; Crianças e Jovens vão voar 
e a nova sociedade vai se transformar para o bem comum, o bem pessoal, obviamente, e o 
bem de nossa família.  

Pluri-Educação  

A última contribuição de hoje é algo chamado Pluri-Educação (antigamente chamada de 
Educação Especial ou Educação Inclusiva). Muitas vezes somos solicitados como P3000 a 
pensar em Educação Especial. Gostamos de chamá-lo de Pluri-Educação, reconhecendo que 
todos somos especiais e todos temos uma necessidade. Não é “eles” e “nós”, e devemos 
incluí-los.  

O tema aqui é que todos somos especiais, todos temos um talento único, um dom, algo com 
que estamos contribuindo, nosso grão de areia para a sociedade. E todos nós precisamos dar 
amor e receber amor.  
 

Bibliografia recomendada:  

Marshall Rosenberg: Comunicación No Violenta, un lenguaje de vida. 

PDF https://c15208330.ssl.cf2.rackcdn.com/uploads/public/3f3a23b05a0dcb7e26f24fb69a9d8 
99b.pdf  

Resumo do livro  

https://eliarocapsicologa.files.wordpress.com/2016/01/comunicacic3b3n-no-violenta.pdf  

Link do vídeo: Comunicación Não Violenta em 3 minutos  

https://www.youtube.com/watch?v=Gqod-kdSOJk  
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Módulo 23  

Cultura de Paz  

A Cultura de Paz, o que pode ser feito e como alcançá-lo no ambiente escolar e também em 
casa. Que onde estamos seja um lugar de paz.  

A Cultura de Paz tem que ser visível.  

“Aqui não é aceito bullying, aqui não é aceito levantar a voz, aqui você não aceita palavrões e 
oprimir o outro".  

Uma vez que a Cultura de Paz é integrada, ela se torna normal. Torna-se socialmente 
aceitável.  

Antes era o contrário: violência é o normal. Quando falamos de Cultura de Paz, é o contrário: 
“aqui é um lugar de paz, é visível e é a norma”. Então, se alguém começa a ser violento, isso 
não combina com o nosso lugar, a gente não aceita mais esse tipo de comportamento. Nem 
tácita nem explicitamente. A gente não aceita, e isso se chama mudar a cultura da violência 
por uma cultura de paz.  

Comunicação não violenta  

Obviamente, o livro “Comunicação não violenta'', de Marshall Rosenberg é mencionado 
novamente aqui . Ajuda muito ter nas aulas, que seja feito um lembrete de Comunicação Não 
Violenta pelo menos uma vez por ano, assim como atividades de paz em toda a escola.  

Escolas Embaixadores da Paz  

P3000 tem um programa denominado "Escolas Embaixadores da Paz" que também ajuda a 
sistematizar um plano de ação pela Paz, ao longo de dois anos: como transformar nossa 
escola em um lindo lugar de paz, uma embaixada da paz onde todos nos comprometemos nós 
mesmos, onde todos somos embaixadores da paz e todos nós que co-construímos essa paz; 
cada menino, cada menina, cada professor, a equipe, as mães, os pais, as famílias e a 
vizinhança.  

História da Cultura de Paz  

A primeira pessoa que tornou “visível” a cultura de paz no mundo foi Nicolás Roerich, da 
Rússia. Em 1935, a famosa Bandeira da Paz tornou-se famosa em todo o mundo.  
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No Manifesto de Sevilha sobre a Violência de 1989, afirma-se especialmente que a guerra é 
uma invenção social e, em vez disso, a paz pode ser inventada. Se construímos a guerra, 
podemos fazer o contrário, desconstruir a guerra e estabelecer a paz. E isso pode ser feito na 
escola, em casa, em você mesmo.  

Também de 2000 a 2010 houve uma declaração da UNESCO de que aqueles 10 anos foram a 
década da paz, apelando a todos nós a nos comprometermos, a cada um, por uma Cultura de 
Paz e não violência.  

Outro relatório da UNESCO em 2015, por meio da educação busca alcançar o bem-estar 
comum para todo o mundo, por meio do desenvolvimento sustentável, uma visão humanística 
na educação para transformar esse panorama educacional, uma abertura das políticas 
públicas e da educação como um direito mundial de aprender a SER. Não só conhecer, mas 
sim Ser como eixo fundamental para um mundo mais humano, pacífico e sustentável.  

Eu posso escolher ... Eu escolho a paz  

Em 2016 tivemos como P3000 algumas intervenções muito bonitas em campos de refugiados 
na fronteira com a Síria, e nos saímos muito bem. Chama-se “Ferramentas Pós-Trauma para 
crianças em situação de risco” e depois desse programa demos continuidade com a 
sensibilização na divulgação através dos meios de comunicação, através das redes sociais. O 
programa chamava-se: “Eu posso escolher ... eu escolho a paz”. I can choose… I choose 
Peace  

Os 8 níveis de Paz  
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Vamos revisar os 8 níveis de Paz.  

1. Paz consigo mesmo, sempre. E que nas escolas, que tenhamos atividades para nos 
conhecermos, para termos paz interior, também para relaxar, respirar bem e falar de 
forma não violenta.  

2. Paz na escola. Aqui a paz é visível, muitos programas Pedagooogia 3000 vêm aqui.  
3. Paz na família, apoiando pais, mães e famílias. Tenha Paz na Linhagem, isto é, estar 

confortável com nossa linhagem histórica e com os ancestrais. São atividades muito 
bacanas chamadas Pedagogia Ancestral.  

4. Paz local e nacional  
5. Paz com a Natureza, que deve estar em todos os estabelecimentos escolares  
6. Paz no Mundo, Paz Mundial. A Paz no Mundo também é visível, por exemplo, no 

corredor ou na entrada da escola onde se pode colocar um mapa do mundo inteiro, com 
fotos multiculturais das diferentes etnias.  

7. Paz com tudo. É um conceito vasto que significa "Estou confortável com o que acontece 
comigo e faço as coisas por paz interior, não por violência ou raiva."  

8. Paz com História e Religiões. Então, por exemplo, aqui você pode ver a história e as 
religiões de uma perspectiva também de paz.  

Usamos as línguas aqui como ferramentas de paz. Por exemplo, inglês, espanhol, português, 
chinês, árabe, uma língua nativa dos povos indígenas e também a linguagem de sinais ou 
Braille.  

A paz começa dentro de nós.   
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Novamente, a paz começa dentro de nós. A escola é o lugar ideal para começar a co-construir 
a Cultura de Paz, tão necessária no mundo, em nossa comunidade, em nossa família, em 
nossa casa e dentro de nós mesmos. 
 

Mini Livro Recomendado: La Paz 3000 de Pedagooogia 3000 

 

 

Uma Paz Multi-nível, profunda e durável para o Terceiro Milênio e 
para todo o mundo. 
 
 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/component/phocadownload/category/5- 
minibooks? download = 19: paz-3000 
 
 Livro recomendado:  La Paz Activa 3000 de Pedagooogia 3000  
 

 



 

5 
 

Compiladores e co-autoras: Nelly Chavarría y Noemi Paymal, com a participação de Alma 
Rosa Rivera e 12 especialistas da cultura da paz de 9 diferentes países.  

 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/component/phocadownload/category/1-
books? download = 108: la-paz-activa-3-0-0-0  

Bibliografia de referência sobre a Cultura da Paz :  

Delors, Jacques  

1996. Os quatro pilares da educação internacional. Na educação, ele mantém um tesouro. 
Relatório à UNESCO da Comissão Internacional de Educação para o Século XXI: Santillana. 
UNESCO. pp. 91-103. Madrid Espanha.  

Galtun, Johan  

1984. Existem alternativas? Quatro caminhos para a Paz e a segurança. Technos. Madrid 
Espanha.  

1985. On Peace. Fontamara. Barcelona Espanha.  

2003. Paz por meios pacíficos: Paz e conflito, desenvolvimento e civilização. Bakeaz. Bilbao, 
Espanha.  

2009. O objetivo é o caminho: Gandhi hoje. Ed. M&S Editores. México. 

Jiménez, Bautista Francisco  

2009. Conhecendo em paz: Paz neutra. Editorial da UTPL. Loja, Equador.  

Lederach, John Paul  

2000. The ABC of Peace and Conflicts: Education for Peace. A cachoeira. Espanha. 2008.  

Martínez Guzmán, Vicent  

2001. Filosofia para fazer a paz. Icaria. Espanha  

Muñoz, Francisco A.  

2000. Paz imperfeita. Universidade Editorial de Granada. Coleção Eirene. Granada, Espanha  
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2011. Los Habitus de la Paz. Teorias e práticas da paz imperfeita (com Bolaños Carmona, 
Jorge), Granada, Espanha.  

2013. Philosophies and Praxis of Peace (com Comins Mingol, Irene). Barcelona Espanha. 

Rosenberg, Marshall  

2006. Nonviolent Communication - A Language of Life. Editores do Great Village. Buenos 
Aires, Argentina.  

Links de vídeo recomendados:  

Algo prático  

 Gerenciar seu estresse: Vídeo 5 - Automassagem para limpar a cabeça  

https://www.youtube.com/watch?v=_lgG4NiJYHg  

 Gerenciar seu estresse: Vídeo 3 - Alongamento para o escritório  

https://www.youtube.com/watch?v=rwqtw21wIfM  
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Módulo 24  

E quanto aos jovens?  

Os jovens de hoje: amar a eles como são  

Sim, os jovens!! Os jovens são preciosos, mas sim, você tem que entendê-los, você tem que 
estar com eles, ao seu lado, e não "contra" eles, é um mundo fascinante.  

Em geral, observamos que eles são muito inteligentes, muito espertos e também têm outra 
visão.  

Os jovens de hoje: amem-nos como são...  

Chama-se amor incondicional, sem esperar nada em troca. Não seria “Eu te amo, se você tiver 
boas notas; Eu te amo, se você for para a universidade; Eu te amo, mas não namore aquela 
garota ou aquele garoto."  

Os diferentes perfis dos jovens de hoje  

Têm muitas características e tudo passa rápido. Comparado com a minha geração, é um 
mundo inteiro, sem falar na velocidade da comunicação, na internet, todas as ciências digitais. 
Eles são jovens muito rápidos e também super sensíveis. Muita sensibilidade, muita empatia e 
às vezes tanta que não sabem lidar e podem até doer tantas emoções.  

Se percebe como um mar de emoções, conhecimentos, critérios, ideias, visões, sentimentos e 
agora… O  que faremos com toda essa grande riqueza, esse grande tecido?  

Existem aproximadamente quatro categorias de perfis na juventude de agora.  

Vamos ver um por um.  
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Talentos e aptidões do perfil extrovertido  

São muito bons com ciências políticas e sociais, geopolítica e são muito bons, mas muito 
bons… a questionar a educação!  

Então, se você quer um orientador a nível pedagógico e como recriar ideias para renovar a 
educação de hoje e de amanhã…. pergunte a um deles.  

Jovens extrovertidos têm muitas ideias, e ideias muito boas. Quando estão "harmonizados", 
são carismáticos e muito extrovertidos. Muito encantadores, mas se eles caem em desarmonia 
(e podem ter milhares de motivos para isso, geralmente devido a emoções mal administradas 
ou falta de autoestima) tanta energia sobrecarrega a eles e então temos agressividade, 
destruição, autodestruição, drogas e o efeito “espelho”.  

Da psicologia mais tradicional, eles podem ser vistos como hiperativos, com déficit de atenção, 
déficit de atenção com hiperatividade, déficit de atenção com impulsividade, e déficit de 
atenção seletivo também, trastorno social, transtorno geral. TSD transtorno social desafiador, 
dislexia, bipolaridade, tendencia ao suicídio e depressão.  

Existe uma outra classe de extrovertidos que é um pouco menos intensa, não tão extrovertida 
e são eles que têm tendência a “transmutar” ou mover-se no campo das Artes. Eles têm 
muitos ideais, têm muitas ideias sociais. Eles adoram a natureza e a ciência. Eles são 
encantadores..  
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Se eles se desarmonizam, eles não vão para a depressão, a opção para eles é ir para a 
diversão a todo custo. Em espanhol é chamado de “nem-nem”: nem trabalho, nem estudo. E 
isso é, às vezes, "o colmo para os pais".  

 
Existe outra categoria que é mais "introvertida". Eles têm muitos talentos com as artes e a 
criatividade.  

Portanto, quando estão "harmonizados", são muito criativos e artísticos. E se eles estão mais 
em um estado desarmonizado, eles vão para a depressão e o confinamento. Você veria a eles, 
de um ponto de vista psicológico, como com algo do espectro autista, Asperger, às vezes, 
embora sejam superinteligentes, com fobia escolar. Eles são daqueles que não gostam tanto 
de ir à escola. Às vezes apresentam casos de "mutismo seletivo", ou seja, não vão falar com 
alguns adultos, mas podem falar - e muito - com outros.  

Como se vê, na realidade são transtornos de natureza psicológica e psíquica e é necessário 
atendê-los corretamente. Eles podem apresentar extrema sensibilidade e desolação quando 
estão desarmonizados.  

Uma subcategoria é aquela de co-criação, cura e beleza. Eles são muito sensíveis e também 
artísticos. Eles são muito amigáveis e diplomáticos. Eles também podem ser bons diplomatas.  
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Depois, há uma terceira categoria. Eles são chamados de jovens ativistas. Portanto, eles têm 
um talento inato com liderança social e geopolítica. Eles podem ser líderes muito bons, com 
inteligência interpessoal altamente desenvolvida. Quando harmonizados, eles têm critérios 
notáveis. Eles sabem de tudo e pensam sobre tudo e estão certos. Se eles se desarmonizam, 
vão para o lado mais despótico, tirano e arrogante, se deslocam com mais facilidade. Vistos de 
fora, parecem malcriados, por exemplo.  
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A quarta categoria são os jovens filosóficos mais atraídos pela filosofia e ciências mais 
transcendentais. Eles são muito bons como conselheiros, como filósofos, também na política e 
na cura. Quando estão harmonizados, são muito bons com medicina, cura, espiritualidade. 
Eles atraem pessoas como ímãs, também atraem soluções com muita facilidade. Eles são 
curadores inatos e são muito bons com o pensamento lateral, eles encontram soluções com 
muita facilidade. Mas, se eles estão em uma situação desarmonizada, eles estão passando por 
uma instabilidade especialmente emocional e têm personalidades voláteis, ou têm dificuldade 
de se estabilizar. Vistos de fora, podem ser vistos como esquizofrênicos, às vezes podem 
apresentar também casos de epilepsia ou psicose. Eles ainda não são muito bem 
compreendidos.  
 

 

Em resumo. Vamos ver quais profissões tudo isso nos dá.  

O primeiro, o questionador social e político da educação, pode acabar se transformando em 
educadores, cientistas, políticos e cientistas sociais.  

Aqueles que mais se transmutam pelas artes, músicos, artistas, seja arte digital e não digital, 
aqueles que têm muitos ideais podem ser atraídos por serem designers, artistas, 
comunicadores.  

Os Introvertidos. Aqueles que se transmutam pela criatividade, podem inclinar-se para o 
comunicador, o inovador, o cientista, o técnico, a informática. Na verdade, o grupo anterior 
também.  
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Aqueles que são atraídos pela criação, cura e beleza, podem ser terapeutas, médicos, 
agricultores, por exemplo.  

A liderança, o geopolítico. Aí vem algo muito interessante e é chamado de 'nova liderança'. 
São caras que vão abrir uma nova liderança. Nós da P3000 chamamos de Liderança 3000, 
horizontal, humanitária, holística, humilde. Aquele que está por trás das pessoas, as encoraja 
de forma gentil e sutil, e com muita inteligência dá espaço a todos. É chamado de liderança 
horizontal e eles o fazem muito bem. É realmente uma liderança nova.  

A última que foi mais o filósofo, o aconselhamento, a filosofia, a política, a cura, podem ser 
atraídos pela medicina, pelo setor espiritual, pela filosofia, podem ser escritor, cineasta.  

E aí vem a complicação para nós, adultos. Muitas vezes, esses jovens podem apresentar 
todas essas características ao mesmo tempo e/ou podem passar de um perfil para outro com 
grande rapidez.  

Então, por favor, pai, mãe, professoras, professores, entendam que é um mundo muito rico, 
muito complexo, de ultra sensibilidade e é quase como andar, em espanhol dizem "andar 
pisando nos ovos", mas a gente tem que ter muita sabedoria, muita escuta. Muita 
compreensão e também uma grande capacidade de empatia.  

Que necessitam?  

Novamente, é geral, mas existem linhas gerais que devemos conhecer.  

O primeiro conselho, por favor, esteja com eles, não contra eles. Fale com eles, ouça. 
Normalmente devemos ouvir 80%, não falar sobre eles ou sempre dar conselhos ou brigar, 
isso não ajuda a entender.  

O efeito Pigmalião, lembra do efeito Pigmalião? O que eu projeto é o que vou ter, pelo menos 
vou fazer acontecer. Portanto, acreditamos neles. Nós confiamos. Você tem que acreditar 
neles, quase incondicionalmente. Apoie-os, seja positivo: “Sim, meu amor, você pode. Eu 
estou contigo. Aconteça o que acontecer, estou ao seu lado. Estar ao seu lado, nada mais! 
Não estar em cima deles.  

Aprender a meditar e qualquer tipo de meditação, seja em movimento, seja ativa, seja 
caminhando, seja através de muitas técnicas. No vídeo você vê grupos meditando, relaxando. 
A citação do Dalai Lama diz: "Se ensinássemos meditação a todos os meninos, a todas as 
meninas de 8 anos, eliminaríamos a violência em apenas uma geração". E o mesmo com os 
jovens.  

Aprender a Comunicação Não Violenta definitivamente ajuda.  

E podem se dar muito bem com os jovens. Eles são incríveis e merecem o melhor.  



 

7 
 

Cuide-se muito!  

 
Links de vídeo recomendados:  

Consulte esta lista de reprodução do canal do YouTube da Pedagooogia 3000  

https://www.youtube.com/watch?v=4ZNXSsYe0rc&list=PLRi4zxpT92Xv0x7CllViXx861O 
ZoLpnoz  

 
 

Existem treze vídeos curtos. Isso resume tudo o que está acontecendo com as crianças e os 
jovens.  

Aproveite!! 
 



 

1 
 

              

Módulo 25  

O Amor Incondicional   

O Doutor Shichida, pedagogo japonês, costumava dizer:  

“Se você ama seu filho, sua filha, estudante, você já está ensinando”.  

Amor incondicional significa que não se trata de ser "sagrado" ou um super-herói, mas de se 
lembrar de expressar seu Amor em pequenos gestos todos os dias.  

Primeiro, você tem que começar com amor por si mesmo. De manhã, sorrio para o espelho. 
Faço um pouco de exercício e fico bem legal. Ative uma mente positiva e declare que o dia vai 
ficar bem. Meus filhos, minhas filhas, minha família, meus alunos vão ficar bem. É a lei da 
atração, é a lei de Pigmalião que vimos nos primeiros módulos.  

Depois também na escola, sempre tenha em mente a Cultura da Paz, tenha plantas, flores, 
tenha um belo quintal, tenha plantas verdes, animais de estimação ...  

Se enfrentarmos uma situação muito difícil, lembre-se de uma técnica muito eficaz chamada 
Ho'ponopo. Consiste basicamente em dizer mentalmente ou em voz alta: "Sinto muito, me 
perdoe, eu te amo, sou grato" para a pessoa em conflito.  
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Com amor incondicional, vamos mudar o mundo. Essa é a essência da Educação (Educação 
com E maiúsculo) e cabe a todos nós fazer a nossa parte.  

Depende de nós, nada mais.  

As crianças estão prontas. Eles querem um mundo em harmonia, um mundo em paz, um 
mundo com amor (consulte o link da Declaração Azul abaixo). Portanto, o amor incondicional é 
a solução para basicamente tudo. 

Mini-livro recomendado: 

  

 

   O que é Pedagooogia 3000?  
   Um convite mundial para co-criar uma Educação Integral e para a Paz  
 

https://www.pedagooogia3000.info/index.php/es/component/phocadownload/category/5- 
minibooks? Download = 88: a-worldwide-invitation-to - co-crie-uma-educação-integral-e-paz-
que-é-pedagooogy-3000  

Livro recomendado:  
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A força da compaixão, Daniel Goleman  
http://servidor.edicionesurano.com/i_Prensa/1039/La% 20force% 20of % 20la% 20compa 
sion.pdf  
 

Links de vídeos recomendados:  

Assistir o vídeo “Declaração Azul” das Crianças do Mundo para o Mundo  

https://www.youtube.com/watch?v=2LEv2q6XqdU&t=183s  

“Heróis anônimos” é um anúncio para a Venezuela, de qualquer forma, é interessante e 
emocionante….  

Boas mensagens….  

https://www.youtube.com/watch?v=KEbNfiESUO0  

Mensagem institucional tailandesa "HERÓI ANÔNIMO" ...  

https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs&t=27s  

Que estejam muito bem!! 
 



Convidamos a todos(as) a co-
crear uma Educação
Multicultural e Integral, que
promova a Cultura de Paz e o
desenvolvimento pessoal,
tanto dos estudantes como
dos “acompanhantes”,
transformando a Educação em
todo o mundo. 
P3000 4000 5000 se baseia
em avançadas investigações
educativas, em ferramentas
pedagógicas multiníveis,
baseadas em investigações de
Neurociência e educação
“quântica”. 



Embarque nesta extraordinária
viagem, gerando mudanças
internas e externas, elevando
sua consciência e
manifestando um salto
quântico educativo para toda a
sociedade.

Venha fazer parte da família
P3000 e polinizar esse Néctar
por outras Aldeias. 

@ p r o j e t o _ n e c t a r
( 5 1 ) 9 9 1 5 7 2 9 0 7
w w w . a l d e i a c o l i b r i . c o m . b r / p r o j e t o - n e c t a r

https://www.instagram.com/projeto_nectar/
https://criarlink.com/bFf
https://www.aldeiacolibri.com.br/projeto-nectar

