Grupo de Estudos Escola Ágora
Mérida | México

DATAS
11 a 17 de janeiro de 2015
LOCAL
Escola ÁGORA
Mérida - México
ESTIMATIVA DE PÚBLICO
Mínimo 15 participantes
Máximo 40 participantes

Inspiração do Projeto Educativo de Reggio Emilia | Contexto América Latina
Educação Infantil e Ensino Fundamental
O Grupo de Estudos para Escola Ágora (Mérida – México) será um espaço para
conhecer a comunidade educativa que tem como compromisso manter diálogo
efetivo entre todos os atores (crianças, educadores e famílias), em conexão com
os contextos local, nacional e internacional.
Com 15 anos de história, potencializou sua atuação com o diálogo com a
experiência de Reggio Emilia, a partir de 2004. Destaca-se que será um Grupo
com foco nas experiências de educação infantil e o projeto de continuidade
(ensino fundamental).
Educadores de toda América Latina estão convidados a participar deste diálogo,
que terá a tradução espanhol/português e também contempla a possibilidade
de pacote cultural.

ESBOÇO PROGRAMAÇÃO*
11/01 (domingo) - visita Chichen Itza** | Maior Sítio Arqueológico da época Maya
12/01 (segunda-feira)
9h – Introdução ao projeto da Escola Ágora e expectativas
11h – Observação| Protagonistas na escola: Crianças e Educadores
13h às 14h30min - Almoço
14h30min – Reflexões sobre a imagem da criança, o papel do educador e o
papel da escola

13/01 (terça-feira)
9h – Observação da Projetação: Intenções, materiais, espaços, grupos, etc
11h - Diálogo com educadores sobre as projetações observadas
13h às 14h30min - Almoço
14h30min – Reflexões sobre a projeção | Criação de uma projeção e as
possibilidade de intervenção no espaço.
14/01 (quarta-feira)
9h - Observação da documentação projetada.
11h - Reflexões sobre o papel da documentação com apresentação de uma
documentação
13h às 14h30min - Almoço
14h30min – Intercâmbio de experiências com foco na construção da identidade.
15/01 (quinta-feira)
9h – Qual identidade do projeto Ágora? Quais são as suas conexões com Reggio?
11h - Reflexões e Encerramento
14h – Visita ao Centro histórico de Mérida - espetáculo de música regional**
16/01 (sexta-feira) **
Visita ao Uxmal - Reserva Ecológica com grande variedade de espécies de aves,
possibilidade de passeio de barco e almoço na praia.
17/01 (sábado) **
Visita a Celestun - Considerado o sitio arqueológica mais belo da época Maya
*Programação sujeita a alterações
**Atividades Culturais - Pacote Opcional

INVESTIMENTO
Grupo de Estudos Escola Ágora – 800 dólares
Formação de 3 dias e meio na Escola Ágora; Organização e disponibilização de
materiais; Traslado Aeroporto Cancun/Hotel Mérida/Aeroporto Cancun(11 e
18/01); Coffe breack; Tradução espanhol/português;
Hospedagem – Hotel IBIS Mérida
Individual – 380 dólares
Duplo – 210 dólares
Quádruplo – 165 dólares
7 noites por participante
Atividades Cultural – 150 dólares
Ingressos - Chichen Itza; Uxmal; Celestun
Transporte Hotel/visitas/Hotel
Acompanhamento
Não está incluso alimentos e bebidas para almoços e jantares.
Aéreo | Emitido pela Agência Sem Fronteiras ou pelo participante
São Paulo/Cancun/São Paulo
Algumas opções do pacote:
Grupo de Estudos + Hospedagem (Individual) + Cultural = 1.330 dólares
Grupo de Estudos + Hospedagem (duplo) + Cultural = 1.160 dólares
Grupo de Estudos + Hospedagem (quádruplo) + Cultural = 1.115 dólares
Grupo de Estudos + Hospedagem (Individual – 5 noites) = 1.070 dólares
Grupo de Estudos + Hospedagem (duplo – 5 noites) = 950 dólares
Grupo de Estudos + Hospedagem (quádruplo – 5 noites) = 915 dólares

PAGAMENTO
Deverá ser realizado via depósito bancário, com as seguintes condições de
parcelamento, de acordo com a cotação do dólar de cada dia.
Até 20/10 – 1ª parcela
Até 20/11 – 2ª parcela
Até 20/12 – 3ª parcela
Até 07/01 – 4ª parcela

