Biofilia - Resiliencia@Escolas
Tema

Data

Introduçao

Titulo

Descrição

Intro. Curso

Descrição geral o curso, objetivos, programação, comunicação, projetos e avaliação.
Uma vista nova a nossa escola.
Introdução o conceito da Complexidade, alem dos estudos a respeito a Vida e
como ela esta organizada.

Vida

Vida e Complexidade

BasesTeoricos
Gaia

Permacultura
Resiliencia
Teoria Gaia

Intro conceitos principais Resiliencia e Permacultura Introdução as conceitos
e praticas da Resiliençia
A Planeta Terra como Gaia. Estudando e conectando com a planeta Terra

DesafiosHoje

Desafios de Hoje

Una discussão a restreito as desafios que humanidade esta enfrentando hoje.
Alem dos exemplos especificos como Mudanças Climaticas, olhamos por pesquisas como Limites Planetarrios, e Pegadas Ecologicos.
Aula vivencial!

Meditação
Audativa
Biomimica
Biofilia
Comunidade

Sons da Natureza
Biomimica
na

Nossa
Comunidade
Design Biofilico
Mapeando
a
Escola
Aplicando

Iniciandono planejamento de um projeto para os alunos começarem a trazer
para a prática os conceitos de Biofilia.

Relatos
Mapeando Nossa Cidade

Relatando a pesquisa anterior.
Criando uma Guia Ecologiica do Cidade

Design Biofilico
Marquete

Os principios do design biofilico
Preparando replanejar a escola, construindo um marquete que sera o foco do
planejamento, apresentação a escola inteira e o planejamento da implanatação
das novas ideias.
Aplicando a Biofilia em nossa Escola. Estudando duas exemplos atuais e
depois começamos pensar em planejar por a escola.
Discutir os projetos apresentados, analizar possibilidades e começar a planejar
como é possível a implantação de alguns desses projetos.
Apresentando dos projetos para direção e assembléia da escola. Buscar mobilizar toda a escola a participar e auxiliar.
Mutirões de implantação dos projetos.
Continuando a implantação dos Projetos
Continuando a implantação dos Projetos
Discutindo e Planejando uma Viviencia na Natureza/pdfNoteExplicar a proposta, discutir, planejar e organizar local, data, participantes e tipo de vivencia. (local, onde, quando, quem, como, responsáveis?).
A Experiência e a reflexão.
..reflexões, recomendações para direção da escola em como continuar a aumentar a Biofilia e Topofilia na escola.

Apresentando
os Projetos
Apresentação Na Escola
Mutirão
Mutirão
Mutirão
Planeja Viviencia
Natural
Viviencia Natural
Avaliação

Viviencial Natural

Avaliação e Conclusão

A:Intro. Biofilia
D:Pinokarri
D:Complexidade
A:EscalaVida
D:Pinokarri

Equipamentos

Avaliação
Tarefas

Esse poster
Poster do curso
Mapa Mental
DataShow

D:MeditaçãoGaia
A:Limites Planetarios
A:Pegada Ecologica

Biomimica em Ação

Projetos na Comunidade

Biofilia na Escola

Dinamicas

Pesquisa Comunitaria

EnciclopediaVida

DesignOrgânico
O Marquete

O Maquete - Projetando

Jornada Reflexiva
Tom da Terra

Notas
Alem das classes, esse oficina (de 20 semanas/40 hioras) incluira tarefas, praticas afora a sala da aula e mutirões.
Alem das relatos das tarefas, o rede será usado para posta questões, comentarios e fotos relevantes a oficina. (isso não é um rede social mas, uma ferramenta dos estudos - postando items particulares não relevante da oficina
perde na avaliação do curso.
Para auxiliar os pesquisas e tarefas alunos podem formam outras redes, mas relatos beven ser passado por o rede da oficina quando pronto.
Vista em forma eletronica os icones significa:- Notas Extras,

