
O corpo humano só pode ser explicado Conhecendo primeiramente seus 
processos sabendo que,  o ser humano deve dissolver em si o mineral,

Inverter em si o reino vegetal e superar em si o reino animal, espiritualizando-o.

Extraído da 12ª Conferência de A Arte da Educação - I

Caros amigos, colegas e famílias 
das várias Iniciativas Waldorf na América Latina:

Com estas palavras retiradas da XII conferência de “A Arte de Educação - I”, 
queremos sauda-los, na tentativa de que o entusiasmo que sempre caracterizou 
os nossos Congressos Iberoamericanos desperte boas memórias e contagiei a 

todos vocês com a possibilidade de nos encontrarmos novamente.
                 

Nos tempos desafiadores que estamos vivendo como humanidade, nos sentimos 
chamados à trocar nossas experiências, aprofundar nos fundamentos de nossa 

pedagogia e a buscarmos juntos caminhos inovadores e criativos. 
                   

Em 2018, no último Congresso realizado na Escola Cieneguilla Waldorf do Peru, 
tivemos a oportunidade de compartilhar nossa rica e diversificada experiência, 

além de nos aprofundarmos no caminho interior do professor. Tudo isso, em um 
espaço cercado pela cultura ancestral de nossos povos latino-americanos.
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Em 2021, de segunda-feira 19 a quarta-feira 21 de julho, com o intuito de manter o 
nosso encontro na nossa consciência, mantendo o ritmo e estreitando os laços face aos 

desafios que a atual conjuntura nos traz, teremos a possibilidade de nos reunirmos 
numa versão virtual mantendo a essência de nossos Congressos.

O caminho interior do professor que será desenvolvido por:  
Luiza Lameirao (Formação de professores, Brasil), 

Ursula Vallendor (Formação de professores, Argentina)
 Florian Osswald (Diretor da Seção Pedagógica do Goetheanum, Suíça).

Apresentação da XII Conferência de “A Arte de Educar - I" 
Realizada pelas Escolas de Buenos Aires, 

a Escola Waldorf Isolda Echavarría da Colômbia e a Escola Micael do Peru.

Aprofundamento em pequenos grupos 
eentre professores de diferentes escolas Ibero-americanas

Aprofundamento em pequenos grupos 
entre pais de escolas latino-americanas.

Convidamos cada professor que esteja atuando em uma escola Waldorf, a ler a XII 
Conferência de “A Arte da Educação - I” em suas escolas, de trabalhá-la 

meditativamente buscando novas reflexões, para nos prepararmos assim para nosso 
encontro em julho.

Em breve informaremos o processo de inscrição, custo e programa.

Fraternalmente nos despedimos,


	Página 1
	Página 2

