ASTRONOMIA
A prática do ensino na
escola Waldorf como base
para uma consciência
ampliada da relação
terra - ser humano - cosmos
7

ENCONTROS
VIA ZOOM
EM SEGUNDAS-FEIRAS À NOITE

Faça sua

Inscrição

CURSO PARA
PROFESSORES E PAIS
Do Ensino Fundamental ao Ensino Médio

Datas

- 24 e 31 de Maio - 7 e 21 de Junho - 12 e 19 de Julho - 9 de Agosto

Das 19h30 às 21h30

Docentes Alonso Campoi - Graziela Bento - Jorge Cisneros

Inscrições e mais informações
contato@fundamentawaldorf.com.br
Investimento
Professores 280,00
Interessados em geral 350,00
Até 15 de Maio 250,00 ou 310,00

ASTRONOMIA
PROGRAMA
- Desenvolvendo a observação da criança desde o primeiro ano escolar de maneira imaginativa.
O grande e único todo. O ESPAÇO
- Relação das festas cristãs e o ritmo cósmico do ano.
- As qualidades anímicas das estações e sua relação com o Sol.
As polaridades que apresentam o movimento no TEMPO.
- Os grandes mitos da criação. Cosmogênese, o processo de vir a ser unindo ESPAÇO e TEMPO.
- Amadurecimento da consciência terrena da criança e seu posicionamento em relação aos pontos
cardeais.
-Observação do Sol e seus ritmos. O Sol como o Coração do homem.
-Desenvolvimento da compreensão do movimento dos astros e sua relação
com o desenvolvimento do pensar a partir dos 12 anos de vida. O pensamento causal.
-O caminho do ser humano da visão geocêntrica até a heliocêntrica.
Indicações e exercícios de observação.
Indicações de atividades para o professor de classe.
Compartilhamento de experiências para o registro das observações feitas.
Atividades que podem ser estimuladas e dirigidas pelos pais.
Práticas de desenhos geométricos para a conscientização dos movimentos astronômicos
Prática de Desenho de formas.
Histórias sobre o tema.

Inscrições e mais informações
contato@fundamentawaldorf.com.br
Investimento
Professores 280,00
Interessados em geral 350,00
Até 15 de Maio 250,00 ou 310,00
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