
 

Comunicado 06/2020. 
Brasília, 1º de abril de 2020.  
 
Assunto: Convite Kanttum para a Comunidade SerProf 
 
Prezadas(os) Diretoras(es), Supervisoras(es)/Coordenadoras(es) 
Pedagógicas(os) e Pastorais, Ecônomas(os) e Administradoras(es), 
 
 
Seguindo com as ações de enfrentamento da situação em que nos encontramos, 
compartilhamos mais uma oportunidade que nossos professores podem 
aproveitar nesse período de quarentena. 
 
Trata-se do convite da empresa Kanttum, com quem temos uma parceria para a 
formação de mentores em nossas escolas, a todos os educadores salesianos 
para participar da Comunidade SerProf, a qual tem procurado apoiar o professor 
na sua formação. 
 
Para tanto, enviamos abaixo um texto da Kanttum explicando os objetivos e os 
conteúdos da SerProf. Compartilhem a mensagem com seus educadores. 
 
Prezados Educadores da RSB-Escolas 
 
Levando em consideração o momento singular na saúde mundial com o novo 
vírus Covid-19, muitas instituições de ensino optaram por suspender suas aulas, 
pela antecipação das férias do meio do ano, ou continuar o ensino por meios on-
line. Frente a essa nova realidade na educação, a Kanttum e a SerProf buscam 
reafirmar o seu objetivo de auxiliar os professores durante esse período.  
 
A SerProf é uma comunidade que visa proporcionar discussões, aprendizagem 

e reflexões sobre o universo educacional, com conteúdos quinzenais exclusivos 

e gratuitos. Para fazer seu cadastro acesse o link:   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Uv6T7TuEEbczCjHTwEWCffLJ

vGv0vVi3Iia5ePQCBoudGA/viewform 

   
Oferecemos-lhe um panorama do que você encontrará na SerProf. 
 
                                                         
Dentro da aba Canais, são oferecidas conversas com especialistas de diversas 
áreas relevantes e atuais da educação. Do lado direito de cada vídeo, você 
consegue acompanhar um bate-papo que aconteceu com o especialista em 
questão, o qual traz diversas dicas de leituras e recursos que podem ser 
explorados pelos professores. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Uv6T7TuEEbczCjHTwEWCffLJvGv0vVi3Iia5ePQCBoudGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Uv6T7TuEEbczCjHTwEWCffLJvGv0vVi3Iia5ePQCBoudGA/viewform


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainda dentro da aba canais, você encontra o Bate-papo com Especialistas 
2020, no qual estão os vídeos mais recentes e onde você poderá acompanhar 
os próximos eventos!  
 
No Trocando Ideias os professores são convidados a discutir temas importantes 
da educação. Atualmente, a proposta é discutir como integrar a BNCC aos 
planos de aula. 
 
No Estante do Prof, diferentes especialistas irão sugerir leituras relevantes para 
a educação! Atualmente, a sugestão de Ana Maria Menezes, nossa Head 
Pedagógica da Kanttum, é o livro: “Planejando o trabalho em grupo”, leitura 
essencial para integrar cada vez mais a aprendizagem colaborativa em nossas 
aulas! Dentro em breve, teremos o Clube de Estudos da Estante do Prof, no 
qual iremos discutir e comentar os livros sugeridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já na aba Cursos, vocês têm à disposição as trilhas autoinstrucionais 
Metodologias Ativas e Práticas Reflexivas. Dentro em breve, teremos a trilha 
"Sala de Aula sem Papel" com informações importantes para realizar esta 
transição do ambiente presencial para o virtual. 
 
Acompanhem nossas comunicações, porque a quarentena será muito produtiva 
por aqui! Agora esperamos você para compartilhar experiências com outros 
professores da comunidade! 
Abraços!   

Rede Salesiana Brasil de Escolas 


