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EDITAL 06/2020 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES (NÃO PRESENCIAL) 

O DIÁLOGO NO ENSINO RELIGIOSO 

 

Considerando o atual cenário existente diante da Pandemia do COVID-19 e a 

impossibilidade de ofertarmos o Curso Presencial, a Secretaria Municipal de 

Educação de Atílio Vivácqua, em conformidade a Lei nº 9.394 (Lei Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) de 20 de dezembro de 1996, conforme Título 

VIII/ Capítulo III/ Seção I do Artigo 214, parágrafo IV (formação para o 

trabalho), faz saber, pelo presente Edital, que estará disponível do dia 18 de 

junho de 2020 (quinta-feira) até dia 22 de junho de 2020 (segunda-feira), 

através do formulário on-line, no endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeWEsbV9_XX5OczE8vh3FlxGqV

qige5Evl9LkSeTjEEDP1eA/viewform?usp=sf_link, a inscrição para o Curso de 

Formação de Professores (não presencial) – O Diálogo no Ensino 

Religioso, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de forma gratuita. 

 

1. Das inscrições 

1.1 O público alvo do presente curso serão os professores de Ensino Religioso 

que atuam nas turmas de 6° a 9° ano do Município de Atílio Vivacqua no ano 

letivo de 2020; 

 

1.2 O curso também será destinado aos Pedagogos, Professores 

Responsáveis e Gestores da Rede Municipal de Ensino de Atílio Vivacqua que 

estão atuando no ano de 2020; 

 

1.3 A inscrição deverá ser realizada mediante o preenchimento do formulário, 

que estará disponível no endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeWEsbV9_XX5OczE8vh3FlxGqV

qige5Evl9LkSeTjEEDP1eA/viewform?usp=sf_link, onde o interessado (a) 

deverá preenchê-lo com os dados solicitados. (Não aceitaremos inscrições 

pessoalmente, somente pelo formulário on-line); 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeWEsbV9_XX5OczE8vh3FlxGqVqige5Evl9LkSeTjEEDP1eA/viewform?usp=sf_link
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1.4 Na inscrição do curso deverá conter o e-mail pessoal do cursista (não 

podendo trocá-lo posteriormente), pois todas as informações do curso serão 

destinadas ao e-mail informado; 

 

1.5 A inscrição somente poderá ser realizada do dia 18 de junho de 2020 

(quinta-feira) até dia 22 de junho de 2020 (segunda-feira), por meio do link 

de acesso já disponibilizado no edital. 

 

 

2. Do Curso 

 

 

a. Identificação do curso e público alvo: 

 

Curso Público Alvo 

 

 

 

O DIÁLOGO NO ENSINO 
RELIGIOSO 

 

Professores de Ensino Religioso que 
atuam nas turmas de 6° a 9°, no 
Município de Atílio Vivacqua-ES, no 
ano letivo de 2020. 
 
Pedagogos, Gestores e Professores 

responsáveis da Rede Municipal de 

Ensino de Atílio Vivacqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

 
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone:(28) 3538-1508 | Email:educacao@pmav.es.gov.br 
 

 

b. Módulos, carga horária, dia e horário de início previsto do curso; 

 

 

CURSO: O DIÁLOGO NO ENSINO RELIGIOSO 

 

Início previsto: 25/06/2020        

Término previsto: 24/09/2020 

Os encontros on-line acontecerão nas quintas-feiras de 19:00h às 20:00h. 

 

Módulos  Datas dos encontros 

on-line: 

Carga horária 
dos encontros 

e atividades 

 
Módulo I 

O Ensino Religioso nas 
escolas. 

    25/06/2020 
    02/07/2020 
    09/07/2020 
    16/07/2020 

 

 

20 horas 

 
Módulo II 

Diferentes estratégias para 
as aulas de Ensino 

Religioso. 

    23/07/2020 
    30/07/2020 
    06/08/2020 
    13/08/2020 

 
 

20 horas 

 
Módulo III 

A contribuição do Ensino 
Religioso para uma 
educação cidadã. 

  
20/08/2020 
27/08/2020 
03/09/2020 

 
 

20 horas 

 
Módulo IV 

O Ensino Religioso e a 
BNCC. 

  
10/09/2020 
17/09/2020 

 
 

20 horas 

Trabalho Final  24/09/2020 20 horas 

      TOTAL DO CURSO                                       100 horas 
       * Calendário passível de alteração previamente comunicada a todos os cursistas. 

 

2.1O curso será ministrado na plataforma digital, por meio da utilização dos 

meios digitais (Youtube, Whatsapp, Zoom, Google Classroom, Meet e outros) 

para interação dos alunos com o formador. 
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3. Das faltas, modalidade. 

3.1 A presença do aluno será computada por meio da entrega das atividades 

referentes a cada aula ministrada, respeitando o prazo de entrega estabelecido 

pelo formador. 

 

4.  Objetivo do curso 

O curso tem por objetivo ofertar uma formação continuada aos professores de 

Ensino Religioso que atuam nas turmas de 6° a 9° ano do Município de Atílio 

Vivacqua em 2020, oportunizando:  

 

• Analisar a contribuição da disciplina de Ensino Religioso na formação de 

indivíduos; 

• Valorizar o poder do diálogo na construção de conhecimentos; 

• Discutir a inserção de ferramentas tecnológicas nas aulas de Ensino 

Religioso; 

• Identificar aspectos e compreendê-los na relação entre a disciplina de 

Ensino Religioso, o aluno e o professor.  

 

 

5. Avaliações 

5.1 A avaliação dos participantes será feita de duas formas: autoavaliação e a 

avaliação realizada pelo tutor. Esta última compreende a avaliação do 

desempenho do cursista ao longo das atividades e a análise do trabalho final. 

Cada cursista será avaliado em três momentos: 

•Atividades individuais realizadas no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem); 

•Autoavaliação (preenchida pelo cursista);  

•Atividade Final. 
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6.0 Certificado 

6.1 Os certificados serão disponibilizados apenas por meio eletrônico, a partir 

de 15 de outubro de 2020.  

6.2 Para terem direito a certificação, os cursistas devem atingir no mínimo 60% 

dos pontos do curso.  

Atílio Vivácqua- ES, 17 de junho de 2020. 

 

Eni Souza Araujo Rodrigues 

Secretária Municipal de Educação 


