
 

a Página da  Educação
www.apagina.pt 

 

XV Encontro Galego e VII galego-português de educadores/as pela 
Paz 

16, 17 e 18 de novembro de 2001  Hotel Novo Muiño, Praia de Camposancos-A Guarda (Pont evedra)  

 
Organizado pelos Educadores/as para a Paz - Nova Escola Galega, pelo Departamento de Pedagogia e Didática da 
Universidade da Corunha e pelo Movimento dos Educadores para a Paz de Portugal, o encontro deste ano gira em 
torno do tema da convivência. Uma convivência que não pode estar isenta de conflitos, mas que queremos 
respeitadora e livre de todo o tipo de discriminações. Não podemos obviar o facto de que tanto em Portugal como 
no Estado espanhol estão a aparecer sinais preocupantes relativamente à aceitação da diversidade e, mais 
particularmente, da emigração.  

A mesa redonda de sexta-feira foca um tema central das nossas sociedades, "convivência e emigração". Nesse 
sentido, intervirão pessoas que trabalham directamente neste terreno, alguns na sua condição de emigrantes, 
outros no seu papel de apoio à sua integração e à consagração dos seus direitos.  

No Sábado abordar-seá o tema da convivêncio no sistema educativo. Como devemos organizar as escolas para 
favorecer a convivência? Que factores incidem na mesma? Que tipo de estratégia e de recursos devemos 
implementar no sentido de favorecer uma convivência democrática? Estas serão algumas das questões que serão 
debatidas, para as quais trabalharemos com a participação de uma das pessoas que mais têm reflectido sobre o 
tema, tanto no plano teórico como no plano prático: Miguel A. Santos Guerra.  

Como é tradicional, o encontro é complementado com oficnas de trabalho simultâneas, com a apresentação de 
experiências e os jogos cooperativos, que, como é habitual, animarão o encontro ao longo do fim-de-semana.  

 
PROGRAMA 

Sexta-Feira, 16 de Novembro   

� 17.00 h - Recepção  
� 18.00 h -- Jogos Cooperativos  
� 19.00 h -- Abertura. Boas vindas  
� 19.15 h -- Mesa Redonda: "Convivência e emigração" . Intervêem Mercedes García (Mulheres Progresistas, 

El Ejido, Almería); Ibrahima Niang (Asociación para a Integración e Desenvolvemento dos Africanas, AIDA, 
Vigo) e Manuel Correia (Frente Antirracista, Lisboa).  

� 21.15 h -- Jantar  
� 22.00 h - Ponto de encontro. Apresentação e saudações das Organizações Presentes. Realização da 

pomba da paz (Coordenada por Nardo Carpente)  

Sábado, 17 de Novembro   

� 08.00 h - Pequeno-almoço  
� 09.30 h - Tema de Estudo: "A gestão democrática da convivência" . Por Prof. Dr. Miguel Angel Santos 

Guerra (Universidade de Málaga).  
� 10.30 h -- Debate  
� 11.00 h - Pausa  
� 11.30 h - Refllexão em grupos simultâneos sobre as conclusões  
� 13 h - Debate conjunto. Conclusões  
� 14 h - Almoço  
� 17,00 h- Ateliers. Cada assistente escolherá um dos seguintes: 

� A. "Viver a paz: a poesia e a dança",  por Mª Virginia Rodrigues (Portugal)  
� B. "Teoria e prática da oficina de escrita", por Nardo Carpente (Galiza)  
� C. "Dinâmicas para Educar Emocionalmente», por Mª Xosé Acevedo e Mª José Gonçalves (Galiza e 



 

Portugal)  
� D. "A mediação como processo de resolução de conflitos" , por Xesús R. Jares (Galiza)  
� E. "O autocarro da paz", por Isabel Azinhais, Luisa Ferreira, Alice Silva e Paula Antunes (Portugal)  
� F. "O outro" por Manuel João (Portugal)  

� 21 h - Jantar  
� 22 h - Festa pela Paz  

Domingo - 18 de Novembro   

� 09.00 h - Pequeno-almoço  
� 10.00 h - Apresentação de experiências e comunicações  
� 11.45 h - Pausa  
� 12.00 h - Avaliação e conclusões do encontro  
� 13.15 h - "Fotografia da Paz"  
� 14.00 h - Almoço  

Preços:  

1. Pensão completa no fim de semana + reserva em quarto duplo:  

a) Sócios/as do NEG e do MEP; estudantes e desempregados: 13.000 Pesetas até 15 de outubro. Depois dessa 
data: 15.000 Pesetas.  

b) Restantes: 14.000 Pesetas até 15 de outubro. Depois dessa data o preço é 16.000 Pesetas  

As pessoas que queiram quarto individual pagarão um suplemento de 1.000 pesetas  

2. Só inscrição:  

a) Até 15 de outubro:  

- Sócios/as do NEG; sócios/as do MEP; estudantes e desempregados: 5.000 Pesetas  

- Restantes: 6.000 Pesetas  

Depois de 15 de outubro:  

- Sócios/as doNEG; sócios/as do MEP; estudantes e desempregados: 6.000 Pesetas  

- Restantes: 7.000 Pesetas  

Inscrições: 

Enviar os dados pessoais juntamente com a fotocópia do comprovativo da transferência bancária para:  

Educadores/as pola Paz.  
Apdo. 577.  
36200 VIGO (Pontevedra).  

Nº de conta Educadores pola Paz:  

2080.0000.71.0040194535 de Caixanova (balcão principal) em Vigo.  

Mais informações: 

Nova Escola Galega (NEG): Telf/Fax: 981.56 25 77 (17 às 20 horas, terças e quintas) 
Educadores/as pola Paz. Apdo. 577. 36200 VIGO 
Dto. de Pedagoxía e Didáctica: Tfno. 981 16 70 00. Ext. 1743 ou 1867 
Fax: 981 16 71 53 (ao cuidado de Xesús Jares) 
Correio electrónico: jares@udc.es  


