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escola
comunitária 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 ED/ECG. Espaços que proporcionem tempos específicos
para, em formatos coletivos e comunitários, se imergir em
questões, em dúvidas e experienciar práticas, métodos e
epistemologias que apoiem a construção de uma pedagogia de
esperança face ao futuro.

A Escola Comunitária Sinergias ED pretende assumir-se como um
tempo e espaço desta natureza e 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 edição de 2022 da Escola Comunitária funcionará em formato
residencial na Golegã, seguindo uma lógica de 3 dias de imersão,
continuando a assumir, como nas edições anteriores, os princípios
metodológicos da educação entre pares e da autogestão.

O que é a Escola Comunitária Sinergias ED?

Que objetivos?

Reforçar a Comunidade Colaborativa Sinergias ED e o setor da
ED/ECG em Portugal, promovendo o interconhecimento, a
reflexão conjunta e a partilha de práticas.
Proporcionar um espaço para um debate aprofundado sobre as
sinergias entre teoria e prática ao nível da Educação
Transformadora e da ED/ECG em Portugal.
Assumir a Escola Comunitária enquanto um inédito viável,
construtor de uma conceção metodológica estratégica
potenciadora da Utopia e da Transformação Social.

Esta 3ª edição da Escola Comunitária Sinergias
ED contará com o apoio na sua coordenação
do Educador Popular Oscar Jara Holliday,
da Costa Rica.



geradora
a temática

Contudo, este momento pode ser uma oportunidade para, partindo deste
contexto, conseguirmos analisar de forma crítica a nossa realidade e as
nossas práticas, reconhecendo e sonhando novos caminhos para a frente.

Novos caminhos que vão além da dicotomia entre teoria e prática e que
assumam clara e inequivocamente a sua intencionalidade transformadora e o
seu carácter utópico.

Após 2 anos de pandemia, reconhecemos que o contexto atual
em que vivemos, tem vindo a revelar novos desafios para as
nossas práticas educativas e de transformação social.

Sinergias entre Teoria e Prática
Construindo Inéditos Viáveis

Mas como verter esta intencionalidade e esta utopia
para as nossas práticas educativas?

Além da polarização dos discursos políticos e do aumento de visões populistas, a
guerra está de volta ao continente europeu, levantando questões sobre qual o
papel da educação em todo este processo e na sua resolução.

Por outro lado, os desejos iniciais de encontrar nesta paragem histórica, forçada
pela pandemia, novas formas de se ser e de se estar em sociedade, foram sendo
ultrapassados por um sentimento de cansaço e de falta de esperança. O sistema
civilizacional em que vivemos continua a seguir a lógica do mais forte e a reforçar
o privilégio de muito poucos, sobre a dominação de uma quase totalidade da
população mundial e dos bens naturais existentes no Planeta. 

Que conceção metodológica e que estratégias
nos podem ajudar neste caminho?

Que ferramentas específicas podemos utilizar?

Estas são algumas das perguntas geradoras, às quais se tentará dar resposta na
3ª edição da Escola Comunitária Sinergias ED. Uma resposta que, em si mesma,
tentará ser a construção de um                          como sonhado por Paulo Freire. inédito viável

1.
2.
3.

Quer saber mais sobre a visão de Paulo Freire sobre inéditos viáveis? Clique aqui.

Quer saber mais sobre a perspetiva metodológica e estratégica que inspira a escola comunitária?
Clique aqui.

https://drive.google.com/file/d/1MMutdBzQB-wwgg3z1V3QiNM9blAps1pA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SOof90f9qkzFCkYQNB3mhKWKork_Nt3-/view?usp=sharing

