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XVIII Encontro Galego e XI Encontro Galego-Português de 
educadores pela paz 

15,16 e 17 de Abril de 2005 
Hotel Novotel Setúbal - Portugal  
 
ORGANIZA: 
Educadores/as pola Paz-Nova Escola Galega. Dto. de Pedagoxía e Didáctica das CC.EE da Universidade da 
Coruña. Movimento dos Educadores pela Paz de Portugal (MEP). Grupo de professores/educadores da 
Moita/Barreiro. 
Está mais uma vez convocado o encontro anual de educadores e educadoras para a Paz Galegos e Portugueses. 
Desta vez tem lugar em Portugal, na cidade de Setúbal, ao sul de Lisboa, debruçada sobre o Sado e com a 
Arrábida ao lado...  
Tal como vem sendo habitual nos Encontros, será uma boa ocasião para escutar e debater com conferencistas e  
participantes os grandes temas que nos afectam, como é o caso da agenda hegemónica que provavelmente será 
relançada após a vitória dos republicanos nos EUA.  
Para além das conferências e dos debates, o Encontro reserva parte do seu tempo para a realização de 
oficinas/ateliers apresentação de experiências, mostra de materiais, jogar cooperativamente, dançar danças do 
mundo, etc... 
Vamos encontrar-nos para saber dos nossos projectos, das nossas ilusões, dos nossos problemas e dificuldades na 
construção de um mundo mais pacífico e mais justo. 
Mas, este Encontro tem outro elemento de vital importância como é a constituição da Associação Galaico-
Portuguesa de educadores/as pela Paz (AGAPPAZ), tal como foi aprovado no anterior Encontro. Uma proposta que 
pretende fortalecer este movimento transfronteiriço que iniciámos há mais de 12 anos e que, além do mais, quer ser 
um dos apoios fundamentais para constituir a rede ou Associação Ibero-Americana de Educadores/as para a Paz. 
 
Até Abril, mês da esperança, da Liberdade e da Paz! 
 
PROGRAMA 
 
6ª feira/ Venres, 15 de Abril  

16.00h - Recepção 
18.00h - Jogos Cooperativos 
19.00h - Abertura e Boas vindas 
19.15h - Conferencia-debate: ?A axenda hexemónica? por José María TORTOSA (Catedrático de Sociologia da 
Universidade de Alicante. Autor de numerosos livros e artigos). 
21.00h - Jantar /Cea. 
22.00h - Ponto de encontro. Apresentação das organizações presentes. Dinâmicas de apresentação e 
conhecimento.  
 
Sábado, 16 de Abril  

08.00h - Pequeno almoço/ Almorzo. 
09.30h - Tema de Estudo: ?Educação e Paz?, por José BARATA MOURA (Reitor da Universidade de Lisboa) 
10.30h - Debate em grande grupo 
11.30h - Pausa 
12.00h - Apresentação de experiências, comunicações e materiais 
13.30h - Almoço/ Xantar 
16.00h - Oficinas/Obradoiros (2 sessões de 2h com descanso no meio): Cada participante escolherá um dos 
seguintes:   

Os xogos cooperativos na criazón de grupo, por Xesús R. JARES (Catedrático da Universidade da Coruña. 
Coordenador de Educadores/as pola paz-NEG).) 
Danças do mundo, por  Paulo FERREIRA RODRIGUES (Professor na Área de Educação Musical da Escola 
Superior de Educação de Lisboa) 
O sicodrama, unha ponte entre culturas, por Augusto SUÁREZ GÓMEZ (Psicomotricista e Educador social. 
Profesor Técnico de Formación Profesional  IES de Chapela, Pontevedra). 



Sons para a Paz (Propostas para uma exploração didáctica em torno da Paz, nos seus aspectos rítmico, 
vocal e melódico), por  Francisco FARALDO (Professor e formador de professores, actualmente em funções 
no Instituto Espanhol de Lisboa; Coordenador da Associação para a amizade hispano-lusa ÁREA IBÉRICA) 
Todos somos da cor do arco iris. Estratégias antirracistas, por Martín RODRÍGUEZ ROJO (Professor da 
Universidade de Valladolid) 
Animar a palavra com sombras chinesas, por  Eurídice ROCHA (Professora na Área de Educação Musical 
em Coimbra) 

20.30h - Jantar/ Cea 
21.30h - Festa da Paz (Até que o corpo aguente...) 
 
Domingo, 17 de Abril  

09.00h - Pequeno almoço/Almorzo 
10.00h - Constituição da organização galaico-portuguesa de educadores/as para a paz e eleição da sua primeira 
Junta directiva. Nomeação do seu primeiro sócio de honra. 
11.45h - Pausa 
12.00h - Assembleia: Avaliação do Encontro  
13.00h - Almoço/ Xantar  
14.00h - Clausura/Encerramento do encontro 
 
 
PREÇOS:  

1. Pensão completa (fim de semana) mais inscrição em quarto duplo:  
Sócios de NEG ; sócios do MEP; estudantes e parados/ desempregados até ao dia 18 de Março: 110 euros.  
Depois dessa data: 130 euros.  
Restantes pessoas: 120 euros até ao dia 18 de Março.  Depois dessa data: 140 euros. 
As pessoas que queiram quarto individual têm que pagar um suplemento de 30 euros. 
 
2. Só inscrição: 
a) Até ao dia 18 de Março: 

� Sócios/as de NEG; sócios/as do MEP; estudantes e parados/as /desempregados/as: 30 euros.  
� Restantes pessoas: 40 euros. 

b) Depois de 18 de Março:  

� Sócios/as de NEG; sócios/as do MEP; estudantes/as e parados/as desempregados/as/:  40 euros.  
� Restantes pessoas: 50 euros.  

INSCRIÇÕES:  
Enviar os dados pessoais da ficha de inscrição juntamente com fotocopia do comprovativo da transferencia 
bancária para:  
 
PORTUGAL: 
 
EB1/JI da Baixa da Banheira nº2 : Rua dos Açores - 2835-112 Baixa da Banheira 
CONTA n.º: 0141 091813300 da Caixa Geral de Depósitos ? Barreiro ? Portugal. 
 
GALIZA: 
 
Educadores pola paz: Apdo. 577 ? 36200 VIGO ? Pontevedra - España  
CONTA a nome de: Educadores pola Paz ? N.º: 2080.0000.71.0040194535 de Caixanova - Oficina principal en 
Vigo. 
 
EXPOSIÇÃO  E VENDA DE MATERIAIS:  
Durante o ENCONTRO haverá exposição e venda de materiais. As pessoas/grupos que queiram desenvolver uma 
destas actividades devem comunicá-lo á organização  para reservar o local. 
 
CERTIFICAÇÃO: 
* Entrega-se certificado oficial aos assistentes assim como aos que apresentem experiências/comunicações. 
* Para as/os estudantes das universidades solicitar-se-à a concessão de 1,5 créditos de livre configuração, tal como 
foi concedido pela Universidade da Coruña para Encontros anteriores. (Galiza) 
* Os professores/educadores portugueses interessados poderão pedir creditação (1crédito/25h). Pedir indicações à 
organização. 
 
MAIS INFORMAÇÃO:  



 

PORTUGAL: 
EB1/JI da Baixa da Banheira nº2 , Rua dos Açores, 2835-112 Baixa da Banheira ?Tel e Fax:. 21 2021321 - Helena 
Proença | EB1 nº3 do Barreiro ? Tel.: 21 2079343 -Teresa Ferreira | EB1 nº7 do Barreiro  ? Tel: 21 20158628  -
Cândida Santos 
Email: helena.proenca@netvisao.pt 
 
GALIZA:  
Nova Escola Galega (NEG): Tel e Fax: 981.56 25 77 ? lúns de 19 a 21,30 h. e xoves de 9 a 11h.. Correo-e: 
neg@iaga.com | Dto. de Pedagoxía e Didáctica: Tel. 981 16 70 00. Ext. 1743 ou 1867 
Fax: 981 16 71 53 ? a atención de Xesús Jares. 
Email: jares@udc.es 
 
APOIOS: 
Câmara Municipal da Moita, Câmara Municipal de Setúbal, Câmara Municipal do Seixal, Câmara Municipal de 
Sesimbra, Junta de Freguesia do Alto Seixalinho (Barreiro), Junta de Freguesia da Baixa da Banheira (Moita), 
Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, Caixa Geral de Depósitos, Região de Turismo da Costa Azul. Jornal a 
Página da Educação. 


