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APRESENTAÇÃO

O Plano Integrado de Formação da RSB é organizado anualmente com o objetivo de 
contribuir para a qualificação dos educadores, gestores e colaboradores das Co-
munidades Educativo-Pastorais Salesianas (CEPS), qualificando, continuamente, a 
ação educativa e evangelizadora da missão juvenil.  

Nos anos de 2020 e 2021, diante do contexto de pandemia da Covid-19, as diversas 
ações formativas desenvolvidas pela Rede Salesiana Brasil, explorando as poten-
cialidades das tecnologias digitais da informação e comunicação, uniram o Brasil 
Salesiano em propósitos compartilhados de fortalecer a identidade carismática, 
contribuindo de forma efetiva para a qualificação das práticas educativas para 
atender às necessidades dos educandos e famílias. 

Para 2022, serão promovidos eventos nacionais, cursos a distância, capacitações 
on-line, Diálogos e Subsídios de Formação, entre outras ações relevantes, alinhadas 
aos objetivos estratégicos da Rede Salesiana Brasil, com a missão de ressignificar a 
missão salesiana em rede no Brasil para educar e evangelizar os jovens. 

Esperamos que todas as equipes participem ativamente, utilizem os subsídios de 
formação e apliquem os conhecimentos em suas práticas, com vistas a renová-las 
e inová-las. 

Ir. Silvia A. da Silva e Pe. Nivaldo Luiz Pessinatti 
Diretores Executivos da Rede Salesiana Brasil
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ORGANIZAÇÃO DO PLANO INTEGRADO 
DE FORMAÇÃO

O Plano Integrado de Formação encontra-se organizado em 4 (quatro) seções:

1. Programa Geral de Formação da Rede Salesiana Brasil - RSB.

2. Programa de Formação da RSB-Comunicação.

3. Programa de Formação da RSB-Escolas.

4. Programa de Formação da RSB-Social.
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1. PROGRAMA GERAL DE FORMAÇÃO DA 
REDE SALESIANA BRASIL

1.1	 CURSOS	A	DISTÂNCIA	—	RSB

Os cursos a distância proporcionam aos educadores maior flexibilidade na organi-
zação dos estudos e na gestão da aprendizagem. As tecnologias de informação e 
comunicação disponíveis no ambiente virtual do CSF possibilitam criar espaços de 
colaboração e de interação entre os educadores distribuídos por todo o Brasil. Em 
cada um dos cursos oferecidos, a confirmação das turmas será condicionada ao 
mínimo de 25 inscritos.

1.1.1 Curso de Extensão: “Formação em Salesianidade para Novos Educa-
dores e Colaboradores”

Objetivo: oferecer aos novos educadores e colaboradores uma formação inicial sobre temas 
relevantes relacionados à Salesianidade, com vistas a possibilitar maior aproximação com os 
fundamentos, princípios e valores da identidade salesiana. O Centro Salesiano de Formação 
organizará roteiros didáticos e subsídios a serem disponibilizados às equipes das escolas, para 
a realização de encontros de estudo, para reflexões, debates e aprofundamento das temáticas 
abordadas.

Destinatários: educadores e colaboradores administrativos, docentes e gestores das escolas, 
obras sociais e presenças salesianas. 

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e encontros on-line, em datas 
a serem definidas e divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 45 horas.

Duração: 3 meses.

Investimento: R$ 90,00.

1ª turma: 
01/02 a 04/03/2022

2ª turma: 
06/06 a 02/08/2022

1ª turma: 
21/03 a 20/06/2022

2ª turma: 
22/08 a 21/11/2022
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1.1.2 Curso de Extensão: “Comunicação Não-Violenta (CNV)

Objetivo: oportunizar estudos e reflexões pessoais, grupais e comunitárias, visando aprofundar 
os conhecimentos sobre os Componentes da Comunicação Não-Violenta que mobilizem 
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais necessárias ao autoconhecimento e 
gerenciamento dos conflitos, objetivando a proposição de acordos e compromissos voltados a 
uma melhor integração e convivência, com vistas a uma vida saudável, plena e mais feliz.

Destinatários: gestores, educadores e colaboradores das escolas, obras sociais, presenças 
salesianas e educadores de outros grupos Família Salesiana interessados no tema.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e encontros on-line, em datas 
e horários a serem definidos.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 60 horas.

Duração: 3 meses. 

Investimento: R$ 120,00.

01/02 a 04/03/2022 21/03 a 20/06/2022

1.1.3 Curso de Extensão: “A Importância de Atender Bem” 

Objetivo: proporcionar espaços de reflexões, socialização de experiências e o desenvolvimento 
de conhecimentos e atitudes relacionados aos serviços de atendimento prestados nas CEPS.

Destinatários: colaboradores das escolas, obras sociais, presenças salesianas e de outros 
grupos da Família Salesiana que atuam no atendimento ao público.

Metodologia: o curso está organizado em videoaulas, que serão disponibilizadas no ambiente 
virtual do CSF, juntamente com fóruns de discussão e atividades diversificadas. Serão realizados 
encontros on-line para abordagem dos temas e interação, em datas a serem definidas e 
divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 20 horas.

Duração: 2 meses.

Investimento: R$ 45,00.

1ª turma: 
01/02 a 04/03/2022

2ª turma: 
06/06 a 02/08/2022

1ª turma:  
21/03 a 20/05/2022

2ª turma: 
22/08 a 21/10/2022
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2. PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DA  
RSB-COMUNICAÇÃO

2.1 FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO MIDIÁTICA

A formação será desenvolvida a partir do Currículo Alfamed de Formação de Pro-
fessores em Educação Midiática e Informacional, um trabalho elaborado no âmbito 
da Rede Euro-Americana de Pesquisa em Competências de Mídia para a Cidadania, 
em associação com o Instituto Palavra Aberta, responsável pela edição em portu-
guês. Este material, que está disponível para a comunidade educativa brasileira, 
apresenta reflexões e orientações, elaboradas por 24 especialistas em educação 
midiática, todos integrados à Rede Alfamed (www.redalfamed.org), provenientes de 
12 países, da Europa e da América Latina.

De acordo com os professores Ismar de Oliveira Soares e Patrícia Blanco, “o Currí-
culo Alfamed parte do pressuposto de que estamos integrados à Era da Informa-
ção, pelo que uma educação para a mídia deve centrar-se no desenvolvimento pro-
gressivo das competências para o entendimento do universo informacional em sua 
relação com o cotidiano dos cidadãos” e visa responder a três desafios principais: 
“(1) a formação inicial ou em serviço de professores e educadores para a função de 
mobilizadores de uma educação midiática adequada ao momento em que vivemos; 
(2) a identificação, para tanto, de práticas pedagógicas favorecedoras de uma for-
mação educomunicativa sólida dos próprios estudantes em relação à cultura midiá-
tica em que estão inseridos e (3) a busca por alianças, no espaço social, com indiví-
duos e segmentos sociais que entendam ser prioridade nacional lutar contra o uso 
inadequado e antiético dos sistemas de comunicação e informação”. (Fonte: https://
educamidia.org.br/api/wp-content/uploads/2021/10/2021-Curriculo-Alfamed-PT-fi-
nal-1-compactado.pdf)  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), promulgada pelo MEC em 2017, incluiu 
a obrigatoriedade da Educação Midiática para o Ensino Fundamental. Segundo os 
pressupostos do documento, a escola precisa apropriar-se das múltiplas linguagens 

https://educamidia.org.br/api/wp-content/uploads/2021/10/2021-Curriculo-Alfamed-PT-final-1-compactado.pdf
https://educamidia.org.br/api/wp-content/uploads/2021/10/2021-Curriculo-Alfamed-PT-final-1-compactado.pdf
https://educamidia.org.br/api/wp-content/uploads/2021/10/2021-Curriculo-Alfamed-PT-final-1-compactado.pdf
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que se apresentam na TV, nos meios digitais, na imprensa e em outros suportes, to-
mando-as como objetos de estudo a que os jovens têm direito. O documento (p.87) 
destaca que a escola, ao longo da Educação Básica, deve “propiciar aos/às estu-
dantes aprendizagens relativas à expansão das possibilidades de uso das práticas 
de linguagem, com vistas a ampliar suas capacidades expressivas, à compreensão 
de como se estruturam as manifestações artísticas, corporais e linguísticas e ao re-
conhecimento de que as práticas de linguagem são produtos culturais e estruturam 
as relações humanas”. (Fonte: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível 
em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/).

A formação será organizada de acordo com a estrutura do currículo, em 10 módulos, 
contendo, cada um deles, uma reflexão teórica sobre um tema dado, seguida de 
uma série de atividades, conforme o seguinte programa:

 ■ Módulo I. Alfabetização midiática e informacional: justificativa, conceitualiza-
ção e contextos.

 ■ Módulo II. Dos meios tradicionais aos meios emergentes.

 ■ Módulo III. Cultura participativa e prossumidores na era do compartilhamento.

 ■ Módulo IV. Representação nos meios e informação: simulação e fiscalização.

 ■ Módulo V. Linguagens nos novos meios e informação.

 ■ Módulo VI. Publicidade.

 ■ Módulo VII. Oportunidades e desafios da Internet.

 ■ Módulo VIII. Informação, desinformação e suas implicações.

 ■ Módulo IX. Segurança digital, privacidade e cidadania digital.

 ■ Módulo X. Competência midiática e aprendizagem.

Destinatários: professores de Ensino Médio das escolas salesianas, da área de Ci-
ências Humanas e Sociais Aplicadas, interessados em desenvolver competências 
midiáticas e informacionais para uma atuação mais qualificada na formação dos 
estudantes.
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Para a seleção do/a participante, recomenda-se que sejam observados os seguintes 
critérios:

 ■ Disponibilidade de, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais para dedicação ao 
curso.

 ■ Engajamento nos projetos de Educomunicacional promovidos pela escola, 
pela Inspetoria e pela RSB.

 ■ Interesse em atuar como multiplicador da formação junto a outros educado-
res.

 ■ Competências para realizar a mediação de grupos de estudo e formações.

 ■ Familiarização com as tecnologias digitais e facilidade de acesso à Internet.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo 
ambiente virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e en-
contros on-line sobre os conteúdos abordados em cada módulo, que serão realiza-
dos das 19h30 às 21h (horário de Brasília), em datas a serem definidas.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 90 horas.

Duração: 5 meses.

Total de vagas: 1 (uma por escola)

01/02 a 04/03/2022

16/03 a 30/09/2022

1º Encontro on-line: 
16/03

Observação: a formação será subsidiada pela RSB. No entanto, em caso de desis-
tência, caberá à escola em que o/a participante atua restituir o valor de R$ 100,00 
(cem reais), conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade a ser assinado 
pelo representante da escola na ocasião da matrícula.
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2.2 I SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS EDUCOMUNICACIONAIS 
DA RSB

O I Seminário de Boas Práticas Educomunicacionais da RSB envolverá a participa-
ção conjunta de comunicadores de todas as presenças (Inspetorias, escolas, obras, 
paróquias, rádios, museus etc.) e será uma oportunidade para disseminar boas 
práticas de Educomunicação que servirão de referência e inspiração para todas as 
equipes que colaboram na comunicação salesiana em Rede no Brasil. 

Com o evento, esperam-se impactos em termos de engajamento das equipes, am-
pliação das reflexões e dos conhecimentos sobre temas atuais e relevantes, além 
do compromisso renovado com a qualificação do ecossistema Educomunicacional.

Inicialmente, a realização do Seminário estava prevista para junho de 2022. No en-
tanto, com o intuito de promover um evento mais abrangente, a Diretoria Executiva 
da RSB considerou apropriado adiá-lo para abril de 2023, mantendo a modalidade 
virtual. Assim, todas as equipes poderão dedicar mais tempo à sistematização e ao 
registro das boas práticas a serem socializadas.

 ■ Objetivo: promover o estudo, a socialização dos conhecimentos e de boas prá-
ticas desenvolvidas nas presenças salesianas no âmbito da Educomunicação. 

 ■ Destinatários: comunicadores e gestores da Rede Salesiana.

 ■ Período para o envio dos relatos de boas práticas: 01/08 a 30/09/2022.

 ■ Período para seleção das melhores práticas pelo Comitê organizador: 
03/10/2022 a 04/11/2022.

 ■ Divulgação dos resultados da seleção: até 11/11/2022.

 ■ Realização do Seminário: 12 e 13/04/2023 (14h30 às 17h - horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

No mês de junho/2022, será enviado comunicado às Presenças Salesianas, com 
o convite à participação e o modelo de formulário para o relato da boa prática. 
Acompanhe!
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2.3 DIÁLOGOS E SUBSÍDIOS DE FORMAÇÃO NA DIMENSÃO DA 
COMUNICAÇÃO

Os “Diálogos e Subsídios de Formação” destinam-se às equipes de comunicação 
das CEPS e outros grupos da Família Salesiana, com vistas a promover reflexões 
e discussões acerca de temas relevantes e atuais do âmbito da Comunicação e 
Marketing, além de prover subsídios para a formação continuada e o aprimoramen-
to das ações.

Os eventos serão realizados uma vez por semestre, em datas e horários a serem pre-
viamente divulgados. Serão realizadas webconferências e/ou disponibilizados víde-
os com palestrantes convidados. Após cada evento, os vídeos e demais subsídios de 
formação (apresentações, artigos, podcasts, documentos etc.) serão publicados na 
sala do evento, no ambiente virtual do CSF, na qual permanecerão disponíveis para 
posteriores consultas. Para acessar a sala, basta se inscrever pela página a seguir, 
no site do CSF: https://csf.rsb.org.br/dialogos-e-subsidios-de-formacao.

2.4 IV EDUCOM

A ABPEducom, em parceria com a Rede Salesiana Brasil de Comunicação e com a 
Universidade Federal de Santa Maria — UFSM, está responsável pela organização 
do evento em 2022, com palestras e mesas redondas que possibilitem o aprofun-
damento das reflexões e debates acerca de questões atuais no campo da Educo-
municação. A partir do evento, será organizado um E-book, cujo lançamento está 
previsto para ocorrer na ocasião do Congresso Nacional da ABPEducom, em 2023.

 ■ Objetivos: desenvolver o conhecimento teórico-prático sobre a área da Educo-
municação e contribuir para a troca de experiências e consolidação de proje-
tos em rede, na Região Sul; articular as pesquisas e práticas educomunicacio-
nais dos diferentes atores que contribuem para a qualificação da educação; 
socializar e incentivar a formação, a pesquisa e a construção de metodologias 
e materiais didáticos inovadores, visando à melhoria das condições de apren-
dizagem na Região Sul.

 ■ Destinatários: gestores, comunicadores e educadores interessados nas te-

https://csf.rsb.org.br/dialogos-e-subsidios-de-formacao
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máticas da Educomunicação.

 ■ Período: 22 a 24 de junho.

 ■ Horário: 19h30 às 21h30 (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

As informações sobre período e processo de inscrição serão divulgadas a partir do 
mês de abril.
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3. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA  
RSB-ESCOLAS

A formação da RSB-Escolas destina-se a todos que colaboram no processo de de-
senvolvimento de uma escola inovadora. Para concretizar essa intenção, a Diretoria 
Executiva da RSB-Escolas organizou, com o apoio do CSF, um programa com even-
tos e ações formativas diversificadas para os diferentes públicos, em parceria com 
a Editora Edebê.

3.1 EVENTOS NACIONAIS

Os eventos nacionais visam contribuir para a animação do trabalho em Rede e para 
a formação continuada das lideranças, constituindo-se como espaço de interação, 
reflexão, debates e construção colaborativa de propostas para responder aos desa-
fios contemporâneos de forma proativa e preventiva.

3.1.1 XX ENARSE e XIII ENEL

 ■ Objetivos: promover a formação continuada nas dimensões pedagógica, pas-
toral, gerencial e administrativo-financeira, proporcionando debates sobre 
temas relevantes e atuais, fortalecendo a Missão Educativa Salesiana e o tra-
balho em Rede. 

 ■ Destinatários: Inspetores; Animadores; Diretores Institucionais; Ecônomos 
Inspetoriais; Ecônomos; Diretores/Supervisores/Coordenadores Pedagógi-
cos; Coordenadores de Pastoral; Orientadores Educacionais e Coordenadores 
de Comunicação.

 ■ Período: 17 a 19 de agosto.

 ■ Horário: 8h às 12h (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).
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3.1.2 XIX Encontro Nacional de Animadores Inspetoriais das Escolas

 ■ Objetivos: promover reflexões e construir estratégias, de forma colaborativa, 
para o alinhamento das ações com o Plano Anual de Trabalho da RSB.

 ■ Destinatários: Animadores das Escolas das Inspetorias.

 ■ Período: 04 e 05 de maio. 

 ■ Horário: 8h às 12h (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

3.1.3 II Fórum Salesiano pelo Pacto Educativo Global 

 ■ Objetivo Geral: fortalecer o compromisso das Comunidades Educativo-Pas-
torais com o Pacto Educativo Global em vista de uma educação alicerçada nos 
princípios do novo humanismo em prol das futuras gerações. 

 ■ Objetivos Específicos:
 • Promover debates e ampliar o envolvimento das Comunidades Educati-

vo-Pastorais, incluindo as lideranças infanto-juvenis, na temática do Pac-
to Educativo Global em perspectiva educomunicativa.

 • Promover partilhas de boas práticas e incentivar ações empreendedoras 
que, em sintonia com a cultura juvenil e a cidadania ativa e responsável, 
promovam novas experiências educacionais.

 ■ Destinatários: gestores, educadores, crianças, adolescentes e jovens.

 ■ Período: 26 e 27 de outubro.

 ■ Horário: 8h às 12h (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).
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3.2 CURSOS A DISTÂNCIA – RSB-ESCOLAS

Para responder às necessidades de formação continuada dos educadores, serão 
oferecidos cursos a distância sobre temáticas identificadas como prioritárias. Em 
cada um dos cursos oferecidos, a confirmação das turmas será condicionada ao 
mínimo de 25 inscritos.

3.2.1 Curso de Extensão: “Emoção: Energia Vital”

Objetivo: promover reflexões e vivência de jornada pessoal na educação socioemocional, 
e orientar sobre práticas voltadas às crianças e adolescentes para o desenvolvimento de 
competências socioemocionais, por meio da abordagem dos seguintes temas:  

Módulo 1 - Iniciando o caminho

Módulo 2 - BeNow: ser e estar no momento presente

Módulo 3 - Educação Socioemocional: conceitos fundamentais

Módulo 4 - Por que Educação Socioemocional?

Módulo 5 - Cultura e educação

Módulo 6 - Educação para a vida: os quatro Cs

Módulo 7 - Violência e paz

Módulo 8 - A jornada pessoal na Educação Socioemocional

Destinatários: Orientadoras(es) Educacionais.
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Metodologia: O curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual da 50-50 Sel Solutions Aprendizagem Socioemocional, com videoaulas, atividades 
aplicadas e 3 (três) encontros on-line, nas datas informadas, das 19h30 às 20h30 (horário de 
Brasília). Os participantes terão acesso gratuito ao uso do aplicativo BeNow até 30/04/2022. 
O aplicativo BeNow oferece: Drops de conteúdos (conteúdos de educação socioemocional para 
o dia a dia com duração de 3 a 4 minutos para ler ou escutar). Orientações sobre práticas para 
crianças, pré-adolescentes e adolescentes; Diário das emoções e painel geral das emoções 
(possibilidade do registro das emoções e construção do painel geral das emoções que revela 
o estado emocional do coletivo da cidade, do estado e do país); Perfil emocional (oferece, por 
meio de um questionário, a possibilidade do usuário conhecer seu perfil emocional, ou seja, seus 
pontos fortes e fracos nas competências socioemocionais).

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 32 horas.

Duração: 4 meses. 

Total de vagas: até 2 (duas) por escola.

Investimento: o curso será subsidiado pela 
RSB-Escolas, conforme condições previs-
tas no Termo de Compromisso assinado na 
ocasião da matrícula. 

01/02 a 25/02/2022

07/03 a 30/06/2022

Encontros on-line: 
1º encontro: 07/03 
2º encontro: 11/04 

3º encontro: 06/06  
(Horário: 19h30 às 20h30)

3.2.2 Curso de Extensão: “Curadoria Digital e Gestão da Aprendizagem”

Objetivo: ampliar os conhecimentos sobre conceitos ligados à curadoria digital de informações, 
disseminadas por meio de diferentes canais de comunicação, considerando variados usos e 
finalidades na educação e vida em sociedade, de maneira a preparar os participantes para que 
possam estruturar curadorias digitais consistentes e com informações relevantes, selecionadas 
de sítios do universo da web.

Destinatários: educadores de todos os segmentos.
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Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e encontros on-line, em datas 
a serem definidas e divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 60 horas.

Duração: 3 meses. 

Investimento: R$ 120,00.

01/02 a 04/03/2022 21/03 a 20/06/2022
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3.2.3 Curso de Extensão: “Educação Inclusiva”

Objetivo: apresentar os princípios básicos para a inclusão escolar de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Os participantes terão oportunidade de: refletir sobre os princípios 
para a organização de uma escola  inclusiva; ampliar os conhecimentos sobre os transtornos 
funcionais específicos, as altas habilidades ou superdotação, o transtorno do espectro autista, 
as deficiências físicas, auditivas, visuais, intelectuais, múltiplas e a surdocegueira.

Destinatários: Orientadores Educacionais, Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Profes-
sores de todos os segmentos.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e encontros on-line, em datas 
a serem definidas e divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 60 horas.

Duração: 3 meses. 

Investimento: R$ 120,00.

1ª turma: 
01/02 a 04/03/2022

2ª turma: 
06/06 a 02/08/2022

1ª turma: 
21/03 a 20/06/2022

2ª turma: 
22/08 a 21/11/2022

3.2.4 Curso de Extensão: “Inclusão de estudantes com Transtorno do  
Espectro Autista e Altas Habilidades/Superdotação”

Objetivo: oferecer subsídios teóricos e práticos visando à oferta e qualificação do atendimento 
educacional especializado para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas 
Habilidades/Superdoração (AH/SD).

Destinatários: Orientadores Educacionais, Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Profes-
sores de todos os segmentos.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e encontros on-line, em datas 
a serem definidas e divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização
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Carga horária: 60 horas.

Duração: 3 meses. 

Investimento: R$ 120,00.

1ª turma: 
01/02 a 04/03/2022

2ª turma: 
06/06 a 02/08/2022

1ª turma: 
21/03 a 20/06/2022

2ª turma: 
22/08 a 21/11/2022

3.2.5 Curso de Extensão: “Metodologias Ativas”

Objetivo: analisar os fundamentos teóricos e práticos das metodologias ativas de aprendizagem, 
visando à sua aplicação nas diferentes áreas curriculares do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, bem como o reconhecimento dos papéis do professor e do educando em situações 
didáticas desenvolvidas no contexto pedagógico dessas metodologias.

Destinatários: Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades diversificadas e encontros on-line, em datas 
a serem definidas e divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 60 horas.

Duração: 3 meses.

Investimento: R$ 120,00.

1ª turma: 
01/02 a 04/03/2022

2ª turma: 
06/06 a 02/08/2022

1ª turma: 
21/03 a 20/06/2022

2ª turma: 
22/08 a 21/11/2022

3.2.6 Curso de Extensão: “Geogebra Aplicado ao Ensino da Matemática”

Objetivo: explorar os recursos do software Geogebra e suas possibilidades de aplicação no 
ensino da Matemática. 

Destinatários: Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do CSF, com atividades práticas e 8 (oito) encontros on-line, com duração de 2 horas, em 
datas a serem definidas e divulgadas posteriormente.

Outras informações Período de inscrição Período de realização
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Carga horária: 20 horas.

Duração: 2 meses.

Observação: o curso será subsidiado pela RSB- 
-Escolas, conforme condições estabelecidas 
no Termo de Compromisso a ser assinado na 
ocasião da matrícula.

01/02 a 22/02/2022 05/03 a 05/05/2022

3.2.7 Curso de Extensão: “Fundamentos Conceituais do Ensino Religioso 
para Ensino Fundamental - Anos Iniciais (Coleção Nautas)”

Objetivo: promover aprofundamentos conceituais dos objetos de conhecimento abordados nos 
livros de Ensino Religioso da Coleção Nautas (1º a 5º anos). 

Destinatários: Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de Pastoral, Orientadores Educa-
cionais e Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do Centro Salesiano de Formação, com atividades diversificadas. Serão realizados 9 
(nove) encontros on-line, no horário das 19h30 às 21h (horário de Brasília), nas seguintes datas: 
08/03, 15/03, 22/03, 26/04, 28/04, 03/05, 05/05, 10/05 e 12/05/2022. 

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 30 horas. 01/02 a 25/02/2022 08/03 a 12/05/2022

Observação: o curso será subsidiado pela RSB--Escolas, conforme condições estabelecidas no 
Termo de Compromisso a ser assinado na ocasião da matrícula.

3.2.8 Curso de Extensão: “Fundamentos Conceituais do Ensino Religioso 
para o Ensino Fundamental - Anos Finais (Coleção Rotas)”

Objetivo: promover aprofundamentos conceituais dos objetos de conhecimento abordados nos 
livros de Ensino Religioso da Coleção Nautas (6º a 9º anos).

Destinatários: Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de Pastoral, Orientadores Educa-
cionais e Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental.



V E R S ÃO  4 / 2 0 2 2  ( 0 2 / 0 6 / 2 0 2 2 ) 1 9

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, pelo ambiente 
virtual do Centro Salesiano de Formação, com atividades diversificadas. Serão realizados 10 
(dez) encontros on-line, no horário das 19h30 às 21h (horário de Brasília), nas datas seguintes 
datas: 09/03, 16/03, 23/03, 30/03, 06/04, 13/04, 27/04, 04/05, 11/05 e 18/05/2022.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 30 horas. 01/02 a 25/02/2022 09/03 a 18/05/2022

Observação: o curso será subsidiado  pela RSB-Escolas, conforme condições estabelecidas no 
Termo de Compromisso a ser assinado na ocasião da matrícula.

3.2.9 Curso de Extensão: “Propostas Metodológicas para o Ensino Religio-
so no Ensino Fundamental - Anos Iniciais (Coleção Nautas)”

Objetivo: promover partilhas e ampliar o repertório de propostas metodológicas para o trabalho 
com os livros de Ensino Religioso da Coleção Nautas (1º a 5º anos).

Destinatários: Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de Pastoral, Orientadores Educa-
cionais e Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, com a mediação do 
Prof. Dr. Sérgio Junqueira. Serão realizados 4 (quatro) encontros on-line, no horário das 19h30 às 
21h (horário de Brasília), nas seguintes datas: 09/08, 16/08, 23/08 e 30/08/2022. 

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 8 horas. 06/06 a 05/08/2022 09/08 a 30/08/2022

Observação: o curso será subsidiado  pela RSB-Escolas, conforme condições estabelecidas no 
Termo de Compromisso a ser assinado na ocasião da matrícula.

3.2.10 Curso de Extensão: “Propostas Metodológicas para o Ensino Reli-
gioso no Ensino Fundamental - Anos Finais (Coleção Rotas)”

Objetivo: promover partilhas e ampliar o repertório de propostas metodológicas para o trabalho 
com os livros de Ensino Religioso da Coleção Rotas (6º a 9º anos).

Metodologia: o curso será realizado na modalidade de educação a distância, com a mediação do 
Prof. Dr. Sérgio Junqueira. Serão realizados 4 (quatro) encontros on-line, no horário das 19h30 às 
21h (horário de Brasília), nas seguintes datas: 10/08, 17/08, 24/08 e 31/08/2022.
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Destinatários: Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de Pastoral, Orientadores Educa-
cionais e Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Outras informações Período de inscrição Período de realização

Carga horária: 8 horas. 06/06 a 05/08/2022 10/08 a 31/08/2022

Observação: o curso será subsidiado pela RSB-Escolas, conforme condições estabelecidas no 
Termo de Compromisso a ser assinado na ocasião da matrícula.

3.3 DIÁLOGOS E SUBSÍDIOS DE FORMAÇÃO – RSB-ESCOLAS

Os “Diálogos e Subsídios de Formação” da RSB-Escolas destinam-se aos gestores, 
educadores e colaboradores da RSB e outros grupos da Família Salesiana; e visam 
contribuir para a ampliação de referenciais teórico-metodológicos e de conheci-
mentos sobre temas relevantes e atuais.

Os eventos serão realizados, ao menos, uma vez por bimestre, em datas e horá-
rios a serem previamente divulgados. Serão realizadas webconferências e/ou dis-
ponibilizados vídeos com palestrantes convidados. Após cada evento, os vídeos 
e demais subsídios de formação (apresentações, artigos, podcasts, documentos 
etc.) serão publicados na sala do evento, no ambiente virtual do CSF, na qual per-
manecerão disponíveis para posteriores consultas. Para acessar a sala, basta se 
inscrever pela página a seguir, no site do CSF: https://csf.rsb.org.br/dialogos-e-
-subsidios-de-formacao.

3.4 FORMAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO DA  
RSB-ESCOLAS

A RSB-Escolas assume como prioridade para 2022 o processo de implantação do 
Currículo da RSB-Escolas, organizado em seis Cadernos:  Caderno 1 - Pressupostos 
Teóricos; Caderno 2 - Educação Infantil; Caderno 3 - Ensino Fundamental; Caderno 
4 - Ensino Médio; Caderno 5 - Metodologias e Avaliação; Caderno 6 - Parâmetros 
Institucionais de Qualidade Educacional.

A implantação do Currículo da RSB-Escolas será uma grandiosa ação em Rede, 
cuja efetividade dependerá do compromisso, do engajamento e da dedicação das 

https://csf.rsb.org.br/dialogos-e-subsidios-de-formacao
https://csf.rsb.org.br/dialogos-e-subsidios-de-formacao
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equipes, para estudarem, discutirem e se apropriarem do Currículo da RSB-Escolas, 
dando vida a ele no cotidiano das escolas.

O processo de implantação do Currículo envolverá um conjunto de ações 
formativas na modalidade virtual, tais como encontros on-line, ofici-
nas, socialização de boas práticas, mesas redondas etc., destinadas aos 
Diretores Institucionais, Pedagógicos e Administrativos; Ecônomos; Supervi-
sores/Coordenadores Pedagógicos; Coordenadores de Pastoral; Orientado-
res Educacionais ; Coordenadores de Comunicação e Professores de todos  
os segmentos. Para apoiar no processo, a RSB-Escolas também disponibilizará  
subsídios de formação, como roteiros de estudo, pautas e orientações para encon-
tros formativos locais, vídeos, entre outros. O cronograma das ações formativas 
será divulgado posteriormente.

3.5 PROGRAMA PROFESS@R CONECTAD@

Diante da comprovada efetividade do Programa Profess@r Conectad@, desenvol-
vido em parceria com o B-LAB, em 2022, a RSB-Escolas continuará investindo no 
Programa para oferecer cursos on-line, muitos deles inéditos, para educadores dos 
vários segmentos.

Os cursos serão síncronos, com duração de 2 (duas) horas, realizados no ambien-
te virtual do B-LAB, unindo metodologias inovadoras e tecnologias digitais em um 
ambiente que estimula experiências criativas. Em cada curso, serão disponibiliza-
das trilhas de aprendizagem com conteúdo complementar sobre as ferramentas e 
estratégias apresentadas nas oficinas e tutoriais gravados pela equipe do B-LAB.

Ao se inscreverem, os professores devem estar cientes das seguintes condições:

 ■ As vagas são limitadas. O(a) educador(a) deve se inscrever somente se tiver 
certeza de que poderá participar e escolher somente 1 (um) curso de preferên-
cia, para que mais pessoas tenham oportunidade de participar.

 ■ Para participar dos cursos, é necessário acesso a computador com Internet, 
pois não é recomendado o uso de tablet ou smartphone para a realização das 
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atividades práticas. 

 ■ Os cursos são síncronos e muito interativos, com atividades aplicadas, o que 
inviabiliza a posterior “reposição”. Ao realizar a inscrição, o(a) educador(a) 
deve registrar na agenda a data e o horário da turma, com alerta, para garantir 
sua participação durante todo o período do curso.

 ■ Para o preenchimento das vagas, será observada a sequência cronológica das 
inscrições.

 ■ Serão oferecidas 60 vagas por turma, as quais serão subsidiadas pela RSB-
-Escolas. A confirmação de cada turma será condicionada ao mínimo de 30 
inscritos.

Os cursos serão oferecidos em dois ciclos, sendo o 1º ciclo de 12 a 24/02 e o 2º ciclo 
de 12 a 26/03. As datas e horários das turmas serão informadas na página de ins-
crição, no site do Centro Salesiano de Formação.

Período de inscrição nos cursos: a partir de 27/01/2022.

3.5.1 Educação Infantil

Contando Histórias com Animações

Ementa: que tal criar animações criativas em apenas alguns minutos e integrar essas animações 
em trilhas de aprendizagem para as crianças? Neste curso, serão apresentadas ferramentas 
potentes para tornar as aulas mais atrativas e divertidas. 

Criatividade em Foco: criando sites com o Google Sites

Ementa: criar é um processo inerente ao ser humano: mas, tão importante quanto criar é poder 
compartilhar e interagir com nosso público, sejam colegas, alunos, familiares, gestores... não é 
mesmo? Neste curso, serão explorados os recursos do Google Sites. 

3.5.2 Ensino Fundamental

Criatividade em Foco: criando sites com o Google Sites



V E R S ÃO  4 / 2 0 2 2  ( 0 2 / 0 6 / 2 0 2 2 ) 2 3

Ementa: criar é um processo inerente ao ser humano: mas, tão importante quanto criar é poder 
compartilhar e interagir com nosso público, sejam colegas, alunos, familiares, gestores... não é 
mesmo? Neste curso, serão explorados os recursos do Google Sites. 

Detetives virtuais: usando escape rooms para a Educação

Ementa: nada melhor do que um bom desafio para motivar e engajar nossos estudantes, não 
é mesmo? E se esse desafio for um jogo de escape em que, para chegar ao final, é necessário 
encontrar pistas e resolver mistérios? Neste curso, será explorado o potencial do escape room 
para a educação. Os professores conhecerão ferramentas que permitem criar jogos divertidos e 
desafiadores.

Ferramentas Digitais para Avaliação

Ementa:  as avaliações são, sem dúvida, um dos momentos que exigem mais dedicação de 
tempo dos educadores, seja no momento de preparação, aplicação ou correção. Os professores 
conhecerão as possibilidades de automação dos processos avaliativos de uma forma simples e 
divertida, explorando o Socrative.

3.5.3 Ensino Médio

Estratégias para o Ensino Híbrido

Ementa:  vivemos um novo contexto, em que o Ensino Híbrido faz parte de nossa prática 
pedagógica. Com isso, novos desafios surgem: como aproveitar melhor o tempo de interação 
quanto estamos juntos e integrar estes momentos às atividades realizadas em ambientes 
assíncronos? Neste curso, serão exploradas ferramentas e estratégias que podem potencializar 
a relação entre o virtual e o presencial.

Ferramentas Digitais para Avaliação

Ementa:  as avaliações são, sem dúvida, um dos momentos que exigem mais dedicação de 
tempo dos educadores, seja no momento de preparação, aplicação ou correção. Os professores 
conhecerão as possibilidades de automação dos processos avaliativos de uma forma simples e 
divertida, explorando o Socrative.

Gamificando a sala de aula com aplicativos
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Ementa:  alguém tem dúvida de que um game pode engajar ainda mais nossos estudantes? 
Vamos explorar todo o potencial do Wordwall, uma plataforma que permite criar e compartilhar 
jogos de forma simples e rápida. 

Importante!! Ao longo do ano, haverá oferta de outros cursos, de acordo com as 
necessidades formativas apresentadas pelos(as) educadores(as). O calendário das 
demais turmas serão divulgados posteriormente, por e-mail e pelo site do Centro 
Salesiano de Formação (https://csf.rsb.org.br/). Acompanhe!

3.6 ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE O NOVO ENSINO MÉDIO

Durante o processo de implantação do Novo Ensino Médio, a RSB-Escolas  
promoverá encontros temáticos on-line destinados às equipes pedagógicas e aos 
professores para aprofundar os debates sobre as implicações do Novo Ensino  
Médio nas práticas, a organização de Itinerários Formativos e as articulações por 
Área de Conhecimento para maior compreensão e aprofundamento desses aspec-
tos da BNCC do Ensino Médio. As datas e horários dos encontros serão divulgados 
posteriormente.

3.7 FORMAÇÃO DOS EDUCADORES PARA O TRABALHO COM 
PROJETO DE VIDA

Em 2021, a RSB-Escolas ofereceu Encontros Formativos para Educadores do Com-
ponente Projeto de Vida, a partir dos resultados da escuta dos estudantes e profes-
sores por meio dos instrumentos avaliativos disponíveis no material de Projeto de 
Vida, utilizando no decorrer do ano. Os resultados foram bastante satisfatórios, com 
aproximadamente 1.000 participações on-line nos 7 encontros, em que foram abor-
dados os temas: Projeto de Vida no centro do Currículo, comunicação com estudan-
tes, organização da aula, aprendizagens poderosas, formação em serviço, escuta 
dos estudantes e com os estudantes. 

Todos os vídeos e apresentações estão disponíveis no ambiente virtual do CSF. Para 
acessar, basta acessar o link da sala “Projeto de vida em foco” (https://ava.rsb.org.
br/course/view.php?id=118), clicar em “SSO” e informar login e senha cadastrados 

https://csf.rsb.org.br/
https://ava.rsb.org.br/course/view.php?id=118
https://ava.rsb.org.br/course/view.php?id=118
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no CSF. Os que ainda não têm acesso podem se inscrever na sala pela página:  ht-
tps://csf.rsb.org.br/projeto-vida-foco 

Com o intuito de assegurar a qualificação permanente dos professores e equipes 
pedagógicas para o trabalho com o componente Projeto de Vida do Novo Ensino 
Médio, em 2022, a RSB-Escolas continuará promovendo encontros on-line para 
aprofundamento dos temas, socialização de práticas e oficinas, em datas a serem 
divulgadas posteriormente.

3.8 CAPACITAÇÕES PARA O TRABALHO COM AS COLEÇÕES DA 
EDEBÊ

3.8.1 Capacitação On-line dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos 
e Professores de Ensino Médio para o Trabalho com a Coleção PAS-
SAPORTE (2ª Série)

Em parceria com a Editora Edebê, serão realizados encontros on-line de formação 
dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores de Ensino Médio 
com o objetivo de capacitá-los para o trabalho com os livros de 2ª série da Cole-
ção PASSAPORTE, a ser implantada em 2023. 

Destinatários: Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores de Ensino 
Médio.  

Período: novembro e dezembro de 2022, em datas e horários a serem divulgados 
posteriormente.

3.8.2 Capacitação On-line dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos 
e Professores para o trabalho com as Unidades Curriculares Comuns 
(UCCs) e Unidades Curriculares Eletivas (UCEs)

Em parceria com a Editora Edebê, serão realizados encontros on-line de formação 
dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores de Ensino Médio com 
o objetivo de capacitá-los para o trabalho com as Unidades Curriculares Comuns e 

https://csf.rsb.org.br/projeto-vida-foco
https://csf.rsb.org.br/projeto-vida-foco
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as Unidades Curriculares Eletivas que compõem os Itinerários Formativos da Matriz 
Curricular da RSB-Escolas. 

Destinatários: Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores do Ensino 
Médio.  

Período: as datas e horários serão divulgados posteriormente.

3.8.3 Capacitação On-line dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos 
e Professores para o trabalho com as Coleções de Língua Estrangeira 
da Edebê

Em parceria com a Editora Edebê, serão realizados encontros on-line de formação 
dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores de Ensino Médio com 
o objetivo de capacitá-los para o trabalho com os livros das Coleções de Inglês da 
Edebê: I Wonder (Anos Iniciais do Ensino Fundamental), Right On (Anos Finais do 
Ensino Fundamental), New Enterprise (Ensino Médio), e da Coleção de Espanhol 
¡Despega! (Ensino Médio). 

Destinatários: Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores de todos 
os segmentos.  

Período: as datas e horários serão divulgados posteriormente.

3.8.4 Capacitação On-line dos Supervisores/Coordenadores Pedagógicos 
e Professores de Ensino Médio para o Trabalho com os Livros de Ensi-
no Religioso da Coleção PASSAPORTE

No 2º semestre, serão realizados 4 (quatro) encontros on-line de formação dos Super-
visores/Coordenadores Pedagógicos, Coordenadores de Pastoral e Professores do En-
sino Médio para o trabalho com os livros de Ensino Religioso da Coleção PASSAPORTE 
para a 1ª série do Ensino Médio.

Destinatários: Supervisores/Coordenadores Pedagógicos e Professores do Ensino 
Médio.  
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Período: outubro de 2022, em datas e horários a serem divulgados posteriormente.

3.9 SEMINÁRIOS VIRTUAIS DE SOCIALIZAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

3.9.1 III Seminário Virtual para Socialização de Boas Práticas com a Cole-
ção GIROLHAR

Diante do sucesso e da efetividade das duas primeiras edições do Seminário, rea-
lizadas em 2020 e 2021, que deram origem ao E-book de Boas Práticas com a Co-
leção Girolhar, em 2022, será realizada a 3ª edição do evento, com vistas a dar vi-
sibilidade às práticas criativas e potentes desenvolvidas na Educação Infantil das 
escolas salesianas.

 ■ Objetivo: promover a disseminação dos conhecimentos, ideias e propostas 
inovadoras que vêm sendo desenvolvidas com a Coleção GIROLHAR pelas(os) 
educadoras(es) de todo o Brasil.  

 ■ Destinatários: Diretoras(es); Supervisoras(es)/Coordenadoras(es) Pedagógi-
cas(os); Orientadoras(es) Educacionais e Professoras(es) da Educação Infantil.

 ■ Período: 09 e 10 de novembro. 

 ■ Horário: 19h30 às 21h30 (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

3.9.2 II Seminário Virtual para Socialização de Boas Práticas com a Coleção 
NAUTAS

 ■ Objetivo: promover a disseminação dos conhecimentos, ideias e propostas 
inovadoras que vêm sendo desenvolvidas pelas(os) educadoras(es) do Brasil 
Salesiano com os livros da Coleção NAUTAS, nos diversos componentes cur-
riculares, incluindo a Robótica e o Ampliando Rotas. 

 ■ Destinatários:  Diretoras(es); Supervisoras(es)/Coordenadoras(es) Pedagógi-
cas(os); Orientadoras(es) Educacionais e Professoras(es) dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental.
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 ■ Período: 21 e 22 de setembro.

 ■ Horário: 19h30 às 21h30 (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

3.9.3 I Seminário Virtual para Socialização de Boas Práticas com a Coleção 
ROTAS

 ■ Objetivo: promover a disseminação dos conhecimentos, ideias e propostas 
inovadoras que vêm sendo desenvolvidas no Brasil Salesiano com a Coleção 
ROTAS pelos educadores dos Anos Finais do Ensino Fundamental.  

 ■ Destinatários:  Diretoras(es); Supervisoras(es)/Coordenadoras(es) Pedagógi-
cas(os); Orientadoras(es) Educacionais e Professoras(es) dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental. 

 ■ Período: 05 e 06 de outubro. 

 ■ Horário: 19h30 às 21h30 (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

3.9.4 I Seminário Virtual para Socialização de Boas Práticas com a Coleção 
PASSAPORTE 

 ■ Objetivo: promover a disseminação dos conhecimentos, ideias e propostas 
inovadoras que vêm sendo desenvolvidas pelos educadores com a Coleção 
PASSAPORTE, na 1ª série do Novo Ensino Médio nas escolas salesianas.  

 ■ Destinatários:  Diretoras(es); Supervisoras(es)/Coordenadoras(es) Pedagógi-
cas(os); Orientadoras(es) Educacionais e Professoras(es) do Ensino Médio. 

 ■ Período: 19 e 20 de outubro. 

 ■ Horário: 19h30 às 21h30 (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).
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4. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA RSB-
SOCIAL

4.1 ENAS – ENCONTRO NACIONAL DA RSB-SOCIAL 2022

 ■ Objetivos: mobilizar os membros da RSB-Social local, como mecanismo de 
articulação, integração e fortalecimento das Obras e Presenças Sociais sale-
sianas para ser resposta aos desafios eminentes do contexto atual. 

 ■ Destinatários: até 06 representantes de cada obra social, que tenha realizado 
adesão à RSB-Social, sendo de preferência: Diretor(a) salesiano(a) ou leigo (a), 
Coordenador(a) Pedagógico(a)/Coordenador(a) de Projetos, Técnico(a), Edu-
cador(a), Membro da equipe administrativa, Coordenador(a) de Pastoral.

 ■ Período: 18 a 20/10.

 ■ Horário: 8h30 às 12h30 (horário de Brasília).

 ■ Modalidade: virtual (plataforma Zoom da RSB).

4.2 CURSOS DE EXTENSÃO A DISTÂNCIA SOBRE O CADERNO 
DOS COMPROMISSOS FUNDAMENTAIS DA RSB-SOCIAL 

 ■ Objetivo: conhecer, aprofundar e assumir os Compromissos Fundamentais da 
RSB-Social para uma ação Educativo-Pastoral em rede no Brasil, com a fina-
lidade de qualificar o processo educativo pastoral da RSB.

 ■ Metodologia: os cursos serão realizados na modalidade de educação a dis-
tância, pelo ambiente virtual do CSF, com fóruns de discussão, atividades 
diversificadas e encontros on-line, em datas a serem definidas e divulgadas 
posteriormente.

 ■ Destinatários: Gestores, Coordenadores de Pastoral e Educadores Sociais 
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que já tenham, preferencialmente, concluído os Cursos sobre o Caderno de 
Identidade Organizacional, o Caderno de Identidade Educativo-Pastoral e o 
Caderno de Identidade Carismática.

 ■ Carga horária por curso: 30 horas, com duração de 3 meses, conforme infor-
mações a seguir.

Turmas Período de inscrição Período de realização

1º semestre 
Fascículo 4: Ação Socioeducativa de Resultados

01/02 a 04/03/22 14/03 a 17/06/22

2º semestre 
Fascículo 5: Construção de competências 
das novas gerações para a vida 

06/06 a 02/08/22 15/08 a 18/11/22

 ■ Observação: o curso será subsidiado pela RSB-Social. No entanto, em caso 
de desistência, caberá à obra em que o participante atua restituir o valor de 
R$ 100,00 (cem reais), conforme Termo de Compromisso e Responsabilidade 
a ser assinado pelo representante da obra.

O/A educador(a) indicado(a) para participar da formação deve estar ciente de seu 
compromisso em atuar, posteriormente, como agente de desenvolvimento da RS-
B-Social e como multiplicador da formação para os demais educadores da obra/
presença, especialmente nas reuniões e encontros pedagógicos promovidos local-
mente.




