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PALESTRANTES:DATA E LOCAL:

PROGRAMAÇÃO
8h Recepção e Credenciamento

9h Abertura: Secretária de Educação e Esportes Raquel 
Teixeira

9h30 Roda de conversas com especialistas
Participantes: 
• O mundo que acolhe a criança hoje, com Ekaterine Ka-

rageorgiadis, coordenadora do Criança e Consumo
• Por que o contato com natureza é importante para as 

crianças, com Laís Fleury, coordenadora do Criança e 
Natureza

• A importância do brincar livre, com Katia Bizzo Schaefer, 
professora de educação infantil

11h Roda de conversa com organizações que promovem 
a conexão de crianças e jovens com a natureza. 
Participantes:
• Casa Fora de Casa: Carol Farias, idealizadora 
• Escola Vila Verde: Fernando Leão, coordenador peda-

gógico

12h  A natureza como prevenção para a saúde 
Palestrante: Dr Ricardo Ghelman, Médico pediatra e da 
família

Data: 19 de agosto de 2017
Local: Centro Cultural Martim Cererê
Endereço: Quadra 18, Tv. Bezerra de Menezes, s/n - St.Sul

13h Intervalo e Lançamento do Li-
vro A Última Criança na Natureza, de 
Richard Louv

15h Exibição do filme O Território 
do Brincar, dos diretores David Re-
eks e Renata Meirelles e vivência 
prática na natureza, com Casa do 
Walker

CASOS DE SUCESSO:
Escola Vila Verde: escola particular que oferece um 
processo de aprendizagem global, apoiado na nutrição 
de valores humanos e propósitos para a transformação, 
com respeito à natureza, à vida e sua misteriosa inter-
conexão. Atende crianças em educação infantil, em sua 
unidade urbana e, em ensino fundamental, na unidade 
próxima ao Parque Nacional da Chapada dos Veadei-
ros, em Alto Paraíso de Goiás.

Casa Fora de Casa: projeto que estimula o imaginá-
rio das pessoas quanto ao tipo de espaço público que 
desejam, ajudando a construir uma visão coletiva para 
os bairros da cidade de Goiânia (GO). O projeto incen-
tiva a população, através de um processo participativo 
com atividades como oficinas, intervenções e mutirões, 
a pensar, ocupar, apropriar-se e  sentir-se responsável 
pelos  espaços públicos, tratando-os como extensão 
da própria casa.

Ekaterine Karageorgiadis: coordenadora do 
Programa Criança e Consumo do Instituto 
Alana, pós-graduada em direito do consumi-
dor pela Escola Paulista de Magistratura (EPM) 
e em infância, educação e desenvolvimento so-
cial pelo Instituto Singularidades. Mestranda em 
saúde pública (USP).

Katia Bizzo Schaefer: Doutora em educação 
pela UERJ, transpsicomotricista educacional, especialista 
em educação infantil e pedagoga. Trabalhou 10 anos como 
professora de educação infantil e primeiros anos do ensino 
fundamental e, há mais de sete anos, atua na formação de 
professores da área de Educação.

Laís Fleury: coordenadora do Criança e Natureza, do Insti-
tuto Alana, fundadora da Associação Vaga Lume e empre-
endedora social reconhecida pela Ashoka Empreendedores 
Sociais.

Ricardo Ghelman: Médico pediatra e da família. Formado 
em medicina pela UFRJ, em pediatria pela UERJ, em onco-
logia pediátrica pela UNICAMP, mestre em anatomia pela 
USP, doutor em imunologia pela UNIFESP e especialista em 
medicina antroposófica. É pesquisador pós doc da Escola 
Paulista de Medicina/UNIFESP, membro do corpo clínico do 
Instituto da Criança do Departamento de Pediatria da USP e 
vice-presidente do Comitê de Genética da Sociedade Pau-
lista de Pediatria.

www.criancaenatureza.org.br contato@criancaenatureza.org.br

Inscrições com vagas limitada pelo e-mail 
contato@criancaenatureza.org.br

VIVÊNCIA NA NATUREZA
Oficina Sharing Nature, com Casa 
do Walker

A oficina Sharing Nature tem como 
objetivo compartilhar a natureza do 
ser e proporcionar maior reflexão so-
bre a necessidade de reforçar os valo-
res humanos que regem a integralida-
de do ser, resultando no processo de 
“pensar sobre” e de prospecção do 
conviver.


