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Do caminho realizado nos últimos anos ao longo do
projeto Sinergias ED, uma realidade foi-se afirmando de
forma muito clara: existe uma procura intensa por
espaços de encontro, de diálogo crítico, de
aprendizagem conjunta entre pares e de transformação
pessoal fora dos contextos de trabalho, por parte de
quem trabalha na área da Educação para o
Desenvolvimento e Cidadania Global (ED/ECG) e em
Educação para a Transformação Social (ETS).
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O que é?

A Escola Comunitária Sinergias ED
assume-se como um tempo e espaço
desta natureza.

Espaços que proporcionem tempos
específicos para se imergir em questões, em
dúvidas e experienciar práticas, métodos e
epistemologias que apoiem a construção de
uma pedagogia de esperança face ao futuro.

Está direcionada para ativistas e profissionais
quer de organizações da sociedade civil quer
da academia ligados ao projeto Sinergias ED,
provenientes de diferentes latitudes e de
distintas geografias de conhecimento. 

A Escola Comunitária funciona em formato
residencial, seguindo uma lógica de imersão.
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As 3 Escolas Comunitárias terão a mesma estrutura base e
assentarão nos princípios metodológicos da educação
entre-pares e da pedagogia da autogestão, promovendo
aprendizagens individuais e coletivas que valorizam as
diferentes vivências, experiências, conhecimentos e
interesses das pessoas participantes. 

Pensar uma educação transformadora, baseada no
pensamento crítico e numa perspetiva de cidadania global
que se constrói através de aprendizagens múltiplas e
interdependentes e que assume o desenvolvimento de
todas as pessoas e a sustentabilidade do planeta como
ponto de partida, é um dos grandes desafios que
educadoras e educadores enfrentam hoje em dia.

Durante os últimos 19 meses, o planeta e a humanidade
têm vivido num contexto pandémico exponenciador das
desigualdades e desequilíbrios estruturais existentes.
Seja ao nível do sistema das relações sociais e do sistema
de relações internacionais, bem como dos sistemas
financeiros e económicos locais e globais.

Mas acima de tudo, a pandemia veio dar mais contraste à
crise ecossistémica e civilizacional em que vivemos e que
tem a sua base em visões individualistas, antropocentradas
e neoliberais de sobrevivência que se sobrepõem a
possíveis lógicas coletivas de construção de vivências para
o bem comum baseadas em perspetivas

de Ecodependência e Interdependência.

Assim, a edição de 2021 da Escola Comunitária Sinergias ED  
pretende reagir a este contexto pandémico, e promover 2
dias de imersão, 1 e 2 de julho de 2021, em simultâneo,
em 3 zonas distintas do país - Aveiro, Mafra e Covilhã -
dando especial relevância às realidades naturais
e ambientais enquanto espaços educativos potenciadores
de aprendizagens transformadoras.
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um em cada dia.

Para trabalharmos a temática
geradora da Escola Comunitária
2021, existirão 2 itinerários de
aprendizagens colaborativas,

a temática
desta edição

1º Dia
Itinerário Eco-Reflexivo

OBJETIVOS da Escola Comunitária Sinergias ED 2021

FORTALECER
A COMUNIDADE SINERGIAS
E O TRABALHO EM ED/ECG/ETS

e a partilha de conhecimento entre pares.
promovendo o interconhecimento

APROFUNDAR,
REFLETIR E TRABALHAR

nas práticas de ED/ECG/ETS

a lógica da Ecodependência e da
Interdependência enquanto
princípios epistemológicos,
conceptuais e metodológicos
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1 e 2 de Julho de 2021
Aveiro, Mafra e Covilhã

Ao longo destes itinerários prestaremos
especial atenção a 3 lentes/perspetivas
ligadas à Transformação Social que se
interpenetram e complementam:

2º Dia
Itinerário de Dialética e
Sistematização

o papel da Educação;
o papel do Território/do Local;
o papel da ação política.
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1 de julho
1º Dia

Aveiro Mafra
Serra da
Estrela

2 de julho
2º Dia
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Cada escola definirá quais as suas ferramentas de registo
das aprendizagens.

Realização de um percurso na natureza, ao longo de todo o
dia, com 5 paragens eco-imersivas e reflexivas.
Cada escola definirá o seu itinerário de aprendizagens para
o dia, bem como a duração e extensão do percurso.
Ao longo das 5 paragens, serão abordadas visões e
abordagens ligadas à Ecodependência e Interdependência.

Itinerário Eco-Reflexivo

Reserva Natural
das Dunas
de São Jacinto

Na zona entre a
Ericeira e Mafra

Parque Natural da
Serra da Estrela
Covão da Ametade

Este dia terminará com um jantar-convívio.

A Escola Comunitária 2021 terá um momento de
encerramento coletivo e depois haverá um lanche final de
despedida, em cada local.

Durante o período da manhã, trabalharemos em pequenos
grupos para sistematizar questões, ideias, problemáticas
que foram surgindo a partir dos itinerários eco-reflexivos
realizados e tentaremos articulá-las com as 3 lentes.

No período da tarde teremos um momento online, onde as
3 escolas partilharão o seu trabalho e as suas reflexões.

Itinerário de Dialética e Sistematização

PROGRAMA
PARTILHADO
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