UNIR. PARTILHAR. TRANSFORMAR.
Fórum Inovar na Educação assinala o regresso do
Pedagogo José Pacheco a Portugal
21 e 22 de Março 2015
Escola Superior de Gestão, Idanha-a-Nova
O pedagogo e mentor da Escola da Ponte (EB 1,2,3, Santo Tirso, Porto), José
Pacheco encontra-se em Portugal até dia 25 de março, para uma série de
palestras e apoio a projetos, tanto em escolas públicas, privadas, como
associações de norte a sul do País, incluindo ilhas.
Ponto alto desta ronda é o Fórum Inovar na Educação, dias 21 e 22 de Março,
promovido pela Rede Educação Viva, na Escola Superior de Gestão, em
Idanha-a-Nova, em estreita colaboração com a Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova.
O Fórum Inovar na Educação é uma iniciativa dedicada à concretização de
uma educação viva em Portugal! Pretende demonstrar que é possível ir mais
além daquilo que conhecemos, revelando, na prática, projectos que já estão a
trabalhar para a construção de um novo paradigma na educação.
A Rede Educação Viva visa inspirar e nutrir a mudança na educação,
alargando a partilha à comunidade. Promove-se o diálogo e a troca de
experiências, a reflexão e a ação conjunta. Acredita-se que é fundamental
construir redes de aprendizagem que protegem e ampliam o potencial de cada
pessoa, a sua felicidade, o seu brilho nos olhos.
O programa do Fórum Inovar na Educação inclui conversas em movimento e
oficinas de aprendizagem para todas as idades, crianças e famílias,
professores, educadores, e todos os interessados em unir, partilhar e
transformar a educação em Portugal. Neste encontro cada pessoa tem direito
à palavra consciente e construtiva. Participe!

Prof. José Pacheco
Mestre em Ciências da Educação, implementou o projeto “Fazer a Ponte” assente
na trilogia solidariedade, autonomia e responsabilidade, rompendo com o
paradigma e com a organização do sistema de ensino tradicional.
A Escola da Ponte é uma referência de inovação no sistema de ensino público, a
nível mundial, desde 1976.
José Pacheco colabora, desde 2011, com o Projecto Âncora, uma ONG sediada em
São Paulo, Brasil.
O pedagogo regressa ao nosso País para, mais uma vez, partilhar e reforçar que
“cada criança é um ser único e especial” e que “as escolas não são paredes, são
pessoas"!
A
Rede Educação Viva é uma rede nacional de pessoas empenhadas em fortalecer
o movimento de uma educação integral e participativa, respeitando a natureza única
de cada ser humano.
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