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A relação entre as pessoas que é sempre muito boa, menos
positivo talvez o espaço para discussão que nem sempre deu
para se discutir tudo.
O reforço da ética do cuidado e do bem comum, dos laços
interpessoais e da rutura com as modalidades de reflexão
escrita.
A metodologia de aprendizagem pelos pares é muito eficaz pois
permite-nos participar de uma forma muito igualitária deixando-
nos o sentimento de que estamos a aprender mas também a
auto-valorizar-nos. E isto porque quando verbalizamos ou
reflectimos sobre as nossas experiências e conhecimentos
fazemos novas descobertas que nos enriquecem.
Decorrente da minha participação nesta edição da Escola
Comunitária, gostaria de destacar como aspetos positivos as
várias metodologias e dinâmicas utilizadas - autogestão,
utopia,etc .
o conceito da autogestão e de serem os participantes a gerirem
o espaço foi muito bom!
Achei muito estimulante a abertura e o estímulo à auto-
organização dos/as participantes. O Arroz colaborativo foi uma
excelente forma de começar (criou condições ótimas para o
trabalho colaborativo. Foi surpreendente e inspiradora a
mobilização de  linguagens não convencionais. Montámos um
museu :)!! Se o tempo voltasse para trás, sugeriria que
ouvíssemos o Nunes sobre o tema/experiência da pedagogia da
autogestão e que trouxéssemos o texto para casa!
Fiquei especialmente marcada pela discussão que ocorreu sobre
sistemas, complexidade e redes e assumo que de alguma forma
foi revolucionária para mim. Ainda estou a elaborar, mas julgo
que me ajuda sistematizar uma série de coisas.
O ambiente gerado foi fabuloso!
As metodologias utilizadas foram inovadoras o que se tornou
relevante no desenvolvimento do programa.
As metodologias mais ativas aparecem como ponto alto da
escola, permitindo que todos/as participantes se sintam imersos
no processo de aprendizagem. Remete-nos a uma prática do
"aprender a aprender, fazendo". Muito positivo para ruturas com
práticas "bancárias" de que nos falava Paulo Freire.
Como positivo a autogestão dos vários processos e a forma
positiva como estes acabaram por ser essenciais para as
aprendizagens que levei a cabo

Aspetos positivos e negativos destacados
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Não só correspondeu como superou. Qualidade de todos os
momentos e experiências vividos, quer de âmbito cognitivo quer
socioafetivo...
Senti que todos os momentos eram de aprendizagem.
Inclusivamente a noite cultural com todas as canções e poemas
de ruptura!
Eu não conhecia a dinâmica da Escola Comunitária Sinergias ED,
pelo que esta experiência superou a minha expectativa. Foi um
ambiente fantástico, onde tive oportunidade de conhecer novas
pessoas e experiências, permitindo-me aprofundar
conhecimentos na área de ED.  
A Escola criou condições favoráveis ao interconhecimento, ao
reforço dos laços e à partilha de experiências entre participantes.
As dinâmicas propostas foram desafiantes e capazes de
estimular a reflexão. A comunicação foi fluída e gratificante. No
entanto, senti a falta de algumas  pessoas que habitualmente
participam no Sinergias que não puderam estar.
Não só promoveu a criação de um espaço gerador de inovação
como também facilitou o estreitamento de laços com os
diferentes elementos da comunidade. Isto permite não só
potenciar outras formas de colaboração mas também assegurar
uma rede de apoio, que tantas vezes sentimos falta.
Sendo a primeira vez que participei em actividades do projeto
Sinergias ED fiquei muito agradada com os trabalhos
desenvolvidos e com os temas trabalhados.
Possibilitou encontros e trocas de muitas aprendizagens, a partir
de ricas e distintas trajetórias dos/as educadores/as presentes.
Sim. Porque foi um momento de crescimento pelo fazer, pelo
refletir, pelo viver, pelo questionar

Correspondência face às expectativas

Manter vivas as utopias e a ação transformadora autêntica!
Fiquei curiosa sobre a teoria de sistemas e pensamento
sistémico.  
Criar um espaço desta natureza, mas dedicado a jovens qualquer
coisa que desperte interesse aos jovens, associado a uma
componente de educação/formação para a cidadania. 
Deixar mais espaço para pausas. Houve pouco descanso entre as
actividades.
O desafio: como manter esta abordagem de self management
mas garantir que existe mais conteúdo formativo nas sessões...

Sugestões de melhoria



Não tenho sugestões de melhoria, só de continuidade! Penso que
é importante continuarmos a valorizar os espaços de diálogo que
mobilizam os recursos "endógenos" da comunidade e
continuarmos a contar com inputs externos (desses capazes
propor e gerar ruPturas). 
Pareceu-me tudo muito bem. Talvez alargasse um pouco o
período livre, já que permite aprofundar o networking informal e
o reforço de laços.
Sugiro, que em futuros processos de capacitação os grupos de
trabalho, após a discussão, reflexão e sistematização dos
assuntos debatidos avancem com ideias concretas e de aplicação
prática de ações com base nos trabalhos desenvolvidos.
Considero relevante o compromisso dos envolvidos na reunião de
esforços que permitam evidenciar implicações resultantes do
processo de capacitação.
Manter a lógica residencial e de criação de laços de proximidade.
Tentar uma data que, mesmo assim, consiga trazer pessoal da
academia.
Tarde/noite de cinema
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