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CONVITE PARA O SEXTO MÓDULO EM SÃO PAULO 
nos dias: 25 (sábado) e 26 (domingo) de Abril de 2020 

 
Era  em tempos antigos  

Em que vivia vigoroso na  alma dos iniciados  
O pensamento, que doente por natureza  

Todo ser humano é. 
Considerava-se a educação  
Igual ao processo de cura,  

O qual, junto com o amadurecer,  
Trazia saúde à criança  

Para ela tornar-se plenamente humana na vida. 
R. Steiner 

 
 
Queridos amigos, 
 
Gostaríamos de convidá-los para um novo encontro: o sexto módulo da Formação de 
Medicina Pedagógica, que acontecerá no próximo mês de abril nos dias 25 e 26 de 2020. 
Médicos, professores, terapeutas, pais e novos participantes são muito bem vindos. 
 
Desta vez o tema será a metamorfose das forças etéricas, a transição da infância para a 
puberdade e especialmente a maturidade escolar. Como nós observamos a maturidade, o 
que significa ir para a escola cedo ou tarde demais? Para entender com mais profundidade 
este tema vivenciaremos como essa metamorfose acontece com o currículo da euritmia. 
 
A tarde vamos falar sobre as possibilidade de fazer observações das crianças como 
médicos escolares. Falaremos sobre os procedimentos pedagógicos voltados para essas 
questões, em mesa redonda, com profissionais experientes discutindo a participação do 
médico na escola.  
 
O seguinte tema será sobre Meninos e Meninas. O que é igual e o que é diferente? Como 
observar além das diferenças óbvias o comportamento e suas peculiaridades que se 
apresentam em seu desenvolvimento infantil e se manifestam na vida escolar. Precisa ser a 
educação dos meninos e meninas diferente? Também falaremos sobre questões de gênero, 
um tema com muitas facetas que ganha sempre mais importância hoje na vida social.  
 
Segue a sugestão de leitura do livro EU SOU TU, de Anna Seydel (fewb@fewb.org.br) 
como preparação. 

 
Cabe lembrar que no sábado, no dia 25, após o término dos trabalhos haverá um encontro 
entre os médicos para troca de experiências e coleta de informações sobre observação de 
crianças e atuação nas escolas desses profissionais. 
 
Aguardamos todos vocês.  
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Atividades do dia 25 de abril (sábado):  
 
08:00 – 08:30     Recepção e Credenciamento 
08:30 – 09:00     Recados e informações. Canto (Flavio Pimentel)  
09:00 – 10:30 Palestra: Desenvolvimento das forças etéricas e 

suas metamorfoses (Darlan Schottz Ferreira) 
10:30 – 11:00     Pausa 
11:00 – 12:00    Palestra: Maturidade escolar (Darlan Schottz 

Ferreira)  
12:00 – 14:00     Almoço 
14:00 – 15:00     Euritmia pedagógica  
15:00 – 15:40    Palestra: Exame médico escolar (Darlan Schottz 

Ferreira) 
15:40 – 16:00      Pausa  
16:00 – 17:30          Mesa Redonda: Como observar crianças em 

grupo, na sala de aula/outras maneiras de fazer 
exames. Com: Drs. Claudia McKeen, Darlan 
Schottz Ferreira, Derblai Sebben, José Carlos 
Machado e Luciana Miguel. 

18:00 – 20:00  Encontro de Médicos Escolares 
 
 
 
Atividades do dia 26 de abril (domingo): 
 
 
 
08:00 – 08:30     Recepção  
08:30 – 09:00     Recados e informações. Canto (Flavio Pimentel)  
09:00 – 10:30 Palestra: Desenvolvimento de meninas e meninos 

(Luiz Eduardo Silva) 
10:30 – 11:00     Pausa 
11:00 – 11:40     Aprofundamento em grupos 
11:40 – 12:00     Plenária 
12:00 – 14:00     Almoço 
14:00 – 15:00     Euritmia pedagógica 
15:00 – 15:30  Pausa 
15:30 – 17:00  Mesa Redonda: Questões de gênero  
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Local: Espaço Cultural Rudolf Steiner  
Rua da Fraternidade 156, Santo Amaro São Paulo-SP  
 
Contribuição de R$ 200,00 
 
Inscrição:	https://wws.sab.org.br/schedules/287 
 
Pagamento:	https://pag.ae/7VHCEULnJ 
 
 
O número de vagas é limitado. Terão prioridade os participantes dos primeiros 
módulos e os que se comprometerem a fazer a formação completa, além dos 
médicos que queiram tornar-se médicos escolares.  
 
Para informações entrar em contato através do e-mail: 
alescalamandre@medicinapedagogica.com 
 
A sua inscrição nos trará muita alegria.  
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Grupo de Coordenação:  
Drs. Carmen Nobre, José Carlos Machado, Claudia McKeen, Luciana Miguel, 
Derblai Sebben, Sonia Setzer, Luiz Eduardo Vargas.  
 
 
 
 
 
Apoio:      Realização: 
 

	


