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Programa de Formação da 
Rede Salesiana de Escolas - 2014

Apresentação

A Diretoria Executiva da Rede Salesiana de Escolas – RSE apresenta o programa de 

formação para 2014, destinado a toda a CEP (comunidade educativa pastoral), com o 

objetivo de proporci-onar um processo integrado de qualificação das atividades inerentes 

à pedagogia salesiana. Em vista da capacitação continuada para o uso do Material Didático 

Digital, foram agendadas algu-mas datas de formação em 2013 para 2014 e, no segundo 

semestre de 2014, teremos vários eventos formativos focados no ano de 2015.

Este programa de formação financiado em 70% pela mantenedora da RSE, a Rede 

Salesiana Brasil-RSB é o principal empenho da RSE.

Fica aqui nosso convite para que todos aproveitem ao máximo desse “Programa 2014”. 

A escola que incentiva a formação continuada de sua comunidade educativo-pastoral dá 

aos alunos a mensagem clara do valor de aprender a aprender.

Ir. Ivanette Duncan de Miranda 

Pe. Nivaldo Luiz Pessinatti 

Diretoria Executiva da RSE 
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A educação de décadas atrás não faz sentido para o jovem de hoje. As mudanças sociais e 

tec-nológicas criaram um cenário no qual a escola conservadora e centrada em aulas meramente 

expositivas já deixou de fazer sentido há tempos.

A variedade de recursos tecnológicos, especialmente após a web 2.0, facilitou o acesso dos 

alu-nos e educadores a uma gama significativa de ambientes e objetos de aprendizagem e está 

nos desafiando a revisitar nossos papéis como escola e educadores. As formas de ensino e aprendi-

zagem estão se modificando para modelos de aprendizado presencial, online e uma combinação 

de ambos, possibilitando que as aulas e as atividades escolares não se 

esgotem nos momentos e tempos tradicionalmente marcados na 

escola.

A aprendizagem baseada em problemas, os métodos de 

investigação, o trabalho colaborativo são mais e mais exigidos, 

visando propiciar experiências de aprendizagem mais ativa, 

tanto den-tro quanto fora da sala de aula.

No entanto, mesmo sabedores das inovações 

tecnológicas e seu impacto no ensino e na apren-

dizagem, não é raro vermos um número significativo 

de escolas e educadores que seguem os métodos e as 

estratégias tradicionais de um tempo que não é mais o 

nosso, e muito menos do jovem que frequenta nossas 

escolas. Os métodos do século 19 mantêm uma forte 

influência so-bre as práticas de ensino em muitas escolas 

do Brasil que podem ser percebidos desde a natu-reza arcaica 

e industrial de prédios escolares existentes até os antigos 

modelos de aprendizado e processos neles congregados.  

A Rede Salesiana de Escolas deseja auxiliar escolas, equipes 

gestoras e educadores a entrar definitivamente na educação 

do século XXI. Para isso, desenvolve inovações tecnológicas: 

Por-tal Futurum, cursos de pós-graduação online, Diálogos de 

Educação e inovação
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Formação online e mais recentemente o material didático digital e a implantação da plataforma de 

gestão de conhecimento Esemtia.

Na Rede Salesiana de Escolas, consideramos que os programas de formação continuada de 

professores devem refletir as necessidades atuais, de modo a acolher educadores e gestores para 

transitar em uma nova realidade com os alunos que chegam ao ambiente escolar, acostu-mados a 

uma cultura de interatividade com o mundo.  

Acreditamos que uma educação inovadora depende de alguns fatores centrais, entre os quais 

se destacam a presença de professores com formação sólida e abertos à mudança, assim como a 

participação de gestores (diretores, coordenadores, orientadores educacionais) comprometidos 

com o novo paradigma educacional. Por isso, apresentamos o programa de formação continuada 

com atividades que visam:

•	 Estimular a inovação do processo didático;

•	 Aprofundar o conhecimento do material didático digital e sua utilização nas aulas;

•	 Apresentar novas modalidades de organização de aulas;

•	 Consolidar diversas modalidades de avaliação e sua utilização no estabelecimento de 

uma cultura de avaliação.
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A formação da RSE pretende atingir todos os envolvidos no processo 

de desenvolvimento de uma escola inovadora. Para concretizar essa 

pretensão, elaboramos um programa com eventos em nível nacional 

(presencial e a distância) para os diferentes públicos.

Para o programa de 2014 daremos ênfase à capacitação 

da comunidade educativa das escolas da RSE para utilização 

do material didático digital, ampliaremos a formação online 

dos educado-res e gestores, proporemos novas atividades nos 

Diálogos de Formação e faremos localmente estudos presenciais 

em função das necessidades percebidas nos diferentes polos.

No que se refere à formação para a Gestão Educacional e 

Administrativa, procuramos recursar as escolas na conquista de 

uma cultura da avaliação. Nesse sentido os processos avaliativos em 

nível nacional conseguem contribuir para a formação gerencial de 

educadores e gestores de nossas escolas.

As propostas de formação 
para uma escola inovadora
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XII ENARSE: 

Planejamento das escolas, propiciando discussões e gerando sinergia em torno das ações da 
RSE. 

Participantes: Diretores das escolas e convidados 

Período: 24 a 26 de abril 

V ENEL: 

Questões em torno das temáticas econômicas, 
administrativas e financeiras das instituições educacionais. 

Participantes: Ecônomos(as) Inspetoriais e locais, gestores 
ou administradores 

Período: 15 a 17 de maio. 

XI ENCPOLOS: 

Alinhamento das ações e dos projetos da RSE, assim como a consolidação dos planos de ação 
dos Polos para 2014.

Participantes: Gestores, Animadores e Secretários dos Polos e convidados.

Período: 25 a 27 de setembro 

ANEC – Eventos nacionais e regionais: 

Alinhamento e apoio nacional e regional da RSE aos projetos da ANEC.

Participantes: Escolas da RSE (cada evento tem seu público alvo)

Período: ver calendário ANEC: Dia ANEC; Encontros da CF2014/2015; Seminário de Gestão de 
Mantenedoras; Fóruns da ANEC; Encontros/Fóruns de Pastoral; Pre-Congresso de Educação 
Católica; Assembleia Geral Ordinária/Eletiva da ANEC e outros

EVENTOS NACIONAIS DE 
FORMAÇÃO – 2014

Modalidade presencial – 
Encontros e atividades
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PROjETO DE AVALIAÇÃO EDuCACIONAL – PARCERIA COM ANEC/AVALIA

Nenhuma proposta educativa com vistas à inovação sobrevive sem resultados acadêmicos 

de qualidade. Uma escola inovadora não muda apenas metodologias, seu objetivo é melhorar os 

resultados da aprendizagem e, por isso, a cultura da avaliação é essencial. A avaliação propicia 

dados a respeito das aprendizagens dos alunos que favorecem à escola, a sua equipe de gestão 

e à comunidade educativa rever processos, ter clareza do que caminha bem e daquilo que pode 

melhorar. Consciente da importância de incentivar a cultura da avaliação, a Rede Salesiana de 

Escolas propõe a participação das escolas no seu sistema de avaliação que entra no 6º ano.

Participantes: Escola, alunos e comunidade local 

Período: 28 de agosto a 05 de setembro de 2014

PROjETO “TIRANDO DE LETRA” – PARCERIA COM GEEKIE 

A Rede Salesiana de Escolas considera que os bons resultados nos exames de acesso ao ensi-

no superior são indicadores importantes da qualidade de suas escolas, uma vez que o sucesso 

dos alunos é consequência de um projeto pedagógico-pastoral bem-sucedido. Por isso, coloca 

à disposição das escolas uma ferramenta de avaliação que visa a análise e melhor formação dos 

alunos que frequentam as escolas salesianas e auxilia uma melhor preparação para o ENEM ou 

vestibulares. Neste ano haverá uma inovação: nosso novo parceiro de simulado será a startup 

Geekie, uma empresa especializada em avaliação de competências e habilidades que desenvol-

verá uma prova, com questões inéditas, em formato adequado às inovações educacionais im-

plantadas pela Rede Salesiana de Escolas.

Participantes: Alunos do 3° ano do Ensino Médio 

Período: 04 a 10 de agosto

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA RSE
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A modalidade online manterá a proposta de cursos de média duração na forma de especializa-

ção lato sensu e ampliará as atividades com cursos online de curta duração. Essa modalidade 

visa atender aos educadores que esperam poder trabalhar, aprender e estudar sempre que qui-

serem e de onde estiverem. Destaca-se ainda, que nos cursos de pós-graduação, em parceria 

com universidades, se propicia  acesso a estudos e leituras de textos atualizados, linhas de pes-

quisa focadas no tema em questão, sem mencionar o incentivo à produção pessoal de reflexão e 

pesquisa que colocam o participante na situação de gerar conhecimentos novos para si e para os 

pares, o que qualifica os processos educativos na escola.  

EVENTOS NACIONAIS DE 
FORMAÇÃO – 2014

Modalidade online – Cursos de 
aperfeiçoamento e especialização

CuRSOS DE ESPECIALIZAÇÃO:

Capacitação Pedagógica, Pastoral e Gerencial

Coordenação Pedagógica Vagas: 40 

Ensino e Aprendizagem da Geografia EF II e EM Vagas: 40 

Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa EI e EF I Vagas: 40 

Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa EF II e EM Vagas: 40 

MBA em Planejamento e Gestão Educacional Vagas: 40 

Orientação Educacional Vagas: 30 
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CuRSOS DE APERFEIÇOAMENTO:

Capacitação Pedagógica e Pastoral

Cursos de aperfeiçoamento em Matemática EFII e EM Vagas 50

Cursos de aperfeiçoamento em Pastoral Escolar Vagas 50

Atenção: As novas turmas serão abertas apenas no 2º semestre de 2014 para todos os cursos.

DIÁLOGOS DE FORMAÇÃO

O programa Diálogos de Formação, de caráter nacional, entrará em seu terceiro ano de 

existên-cia, e prevê a participação síncrona, via web conferência de educadores de escolas da RSE. 

•	 Objetivo: contribuir para que todos ampliem seus referenciais teórico-metodológicos e 

atualizem conhecimentos específicos e gerais tanto pela apresentação de um palestrante 

especialmente convidado para debater um tema, quanto pelo estudo prévio de um texto e 

pela interação e de-bate entre os educadores que participarem do Diálogo.

•	 Participantes: professores, coordenadores e orientadores educacionais de educação 

infantil ao ensino médio, além dos coordenadores de pastoral, dos gestores e diretores das 

escolas.

•	 Horário: das 18h30 às 20h00.

•	 Duração: 90 minutos, dividida em duas partes: na primeira parte será disponibilizado 

vídeo para download para ser assistido em um tempo médio de 45 minutos; na segunda 

parte haverá inte-ração entre os participantes e o formador responsável, em um tempo de 

45 minutos.

•	 *Em 2014, as atividades serão realizadas de fevereiro a junho e de agosto a outubro.

•	 Programação: Capacitação da dimensão Pastoral, Pedagógica e Gerencial.

•	 NB: a Capacitação Comunicacional será trabalhada através da disponibilização de material 

digi-tal que, sob a orientação da Assessoria de Comunicação, deverá ser trabalhada online 

e em tempo diferenciado para cada realidade local.
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DIÁLOGOS DE FORMAÇÃO

Capacitação Pastoral 

O QuÊ 1) Protagonismo Juvenil em tempos de mudanças de época

 2) Linhas Orientadoras da Missão Educativa das FMA

 3) Dimensão Eclesial da Comunidade Educativa Pastoral

 4) O Cotidiano da Escola Salesiana em Pastoral

ONDE  EAD

PARA QuEM Público alvo: Coordenadores de Pastoral e professores de ERE

 Convidados: outros educadores das escolas

QuEM Profissionais convidados sob a coordenação de Antonio Boeing

1) Ir.Regina Carrijo

2) Ir.M.Carmen Canales

3) D.Tarcísio Scaramussa

4) Leigo/a Salesiano

QuANDO 1) 06/fevereiro/14

2) 08/maio/14

3) 28/agosto/14

4) 16/outubro/14

QuANTO Custos programados

DIÁLOGOS DE FORMAÇÃO

Capacitação Pedagógica

O QuÊ Haverá dois temas centrais das conversas: a continuidade da reflexão a respeito 

da avaliação institucional e da aprendizagem e a utilização das tecnologias 

da comunicação e da informação no ensino e na aprendizagem: avaliação da 

aprendizagem e cultura da avaliação; uso de portfólios na educação infantil; uma 

nova didática para as novas tecnologias; limites e valores em tempos de tecnolo-

gia; a atuação do coordenador pedagógico e do orientador educacional em tem-

pos de material didático digital; e como realizar uma trabalho mais integrado com 
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as famílias dos alunos são os temas de discussão dos diálogos em 2014.

ONDE EAD

QuEM Equipe convidada sob a coordenação de Kátia C.S.Smole

QuANDO / 
PARA QuEM     12/março/14 Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais

19/março/14 INF Coordenadores + Educadores

26/março/14 EF I Coordenadores + Educadores

02/abril/14  Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais

07/maio/14  Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais

14/maio/14  INF Coordenadores + Educadores

06/agosto/14 Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais

13/agosto/14 Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais

20/agosto/14 EF II Coordenadores + Educadores

03/setembro/14 Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais RIENT

10/setembro/14 EF I Coordenadores + Educadores

17/setembro/14 EM Coordenadores + Educadores

01/outubro/14 Coord.Pedagógicos + Orientadores Educacionais

22/outubro/14 EM Coordenadores + Educadores

QuANTO Custos programados

DIÁLOGOS DE FORMAÇÃO

Capacitação Gerencial

O QuÊ 1) Modelo Organizacional

 2) Indicadores e Planejamento

ONDE  EAD

QuEM Profissionais convidados sob a coordenação de Paulo Arns Cunha

QuANDO / 

PARA QuEM     09/abril/14  Diretores e Gestores das Escolas e Inspetorias

 04/junho/14 Diretores e Gestores das Escolas e Inspetorias

QuANTO Custos programados
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MODALIDADE PRESENCIAL – ENCONTROS NAS INSPETORIAS

A RSE oferece às Coordenações Inspetoriais orientações técnicas para a Gestão Administrativa. 

As Inspetorias que estão utilizando os serviços do CSC já estão tendo um acompanhamento e 

visitas ocasionais do Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias temos uma agenda 

para 2014.

Capacitação para a gestão administrativa

O QuÊ Visita às Inspetorias

QuEM Paulo Arns Cunha e Equipe

PARA QuEM Público alvo: conselhos inspetoriais e gerentes 

ONDE Nas Inspetorias

QuANDO Fevereiro a abril de 2014 (Agendar data com Paulo Arns Cunha)

QuANTO RSE e apoio das Inspetorias para as hospedagens

MODALIDADE PRESENCIAL – ENCONTROS NOS POLOS DA RSE

Neste ano cada polo receberá formação presencial para aprofundamento do PEPS e para a 

utili-zação do material didático digital, no seu aspecto de conteúdo (6º do EF e 1º do EM no primeiro 

semestre e 7º do EF e 2º do EM no segundo semestre) e de plataforma (esemtia) e poderá ain-da, 

decidir por algum estudo de aprofundamento em função dos dados da avaliação institucional e 

das necessidades percebidas em cada região do Brasil salesiano.

Capacitação Pastoral 

No terceiro ano de preparação do bicentenário de Dom Bosco a RSE quer aprofundar a espiri-

tualidade de Dom Bosco entendendo que “sua espiritualidade é de quem desenvolve uma pasto-

ral ativa, não contemplativa, uma pastoral de mediação entre espiritualidade douta e espirituali-

dade popular”. (Estreia, 2013)

EVENTOS REGIONAIS DE 
FORMAÇÃO – 2014
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O QuÊ Espiritualidade, Carisma e Pedagogia Salesiana: fundamentos e práticas 

 da Escola em Pastoral.

QuEM Antonio Boeing e Equipe

PARA QuEM Público alvo: Coordenadores de Pastoral e Professores de Ensino Religioso

 Convidados: coordenadores das escolas

ONDE  Cidades definidas com os Polos

QuANDO Fevereiro a setembro/2014

QuANTO RSE e apoio das escolas e polo para as hospedagens

COMO 1. Cenário: aprofundamento teórico 

 a. A Espiritualidade 

 b. Dom Bosco e seu Carisma  

 c. A Pedagogia Salesiana: Sistema Preventivo

2. Práticas: socialização de experiências 

 a. Partilha do “projeto de pastoral” escolar

 b. Análise-reflexão: o Carisma, a Espiritualidade e a Pedagogia no projeto 

 de  pastoral” escolar

 c. Critérios para a “pastoral escolar” avançar e aprofundar o Carisma, a 

 Espiritualidade e a Pedagogia de Dom Bosco

 d. Núcleo Animador da Comunidade Educativa

Capacitação para uso do MDD

O QuÊ Disciplinas do currículo

 G1 GRUPO 1: Língua Portuguesa, História, Geografia

 G2 GRUPO 2: Matemática, Ciências/Biologia, Física, Química

QuEM Equipe Edebe Brasil sob a coordenação de Cíntia B.Lapa

PARA QuEM Público alvo: professores de 6º ano do EF e 1º ano do EM>>2014

 Público alvo: professores de 7º ano do EF e 2º ano do EM>>2015

 Convidados: outros educadores das escolas

ONDE Cidades definidas com os Polos

QuANDO Novembro/2013 a fevereiro/2014>>para 2014

 Novembro e dezembro/2014 >>para 2015

QuANTO RSE e apoio das escolas e polo para as hospedagens
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Capacitação para uso do MDD – ERE 

O QuÊ Ensino Religioso

QuEM Antonio Boeing e Equipe sob a coordenação de Cíntia B.Lapa

PARA QuEM 2014-Público alvo: professores de 6º ano do EF e 1º ano do EM

 2015-Público alvo: professores de 7º ano do EF e 2º ano do EM

 Convidados: coordenadores e outros professores do ERE das escolas

ONDE Cidades definidas com os Polos

QuANDO Novembro/2013 a fevereiro/2014 >>para 2014

 Novembro e dezembro/2014 >>para 2015

QuANTO RSE e apoio das escolas e polo para as hospedagens

Capacitação para uso do MDD – Língua estrangeira 

O QuÊ Língua Estrangeira: Inglês

QuEM Equipe Cambridge sob a coordenação de Cíntia B.Lapa

PARA QuEM 2014-Público alvo: professores de 6º ano do EF e 1º ano do EM

 2015-Público alvo: professores de 7º ano do EF e 2º ano do EM 

 Convidados: coordenadores e outros professores das escolas

ONDE Cidades definidas com os Polos

QuANDO Janeiro a março/2014 >>para 2014

 Novembro e dezembro/2014 >>para 2015

QuANTO RSE e apoio das escolas e polo para as hospedagens

Capacitação Tecnológica para uso da plataforma de gestão acadêmica

A partir de 2014, a RSE está entrando definitivamente na “era digital”. Este é um caminho sem 

retorno. Por isso, Salesianos e Salesianas do Brasil se uniram aos Salesianos de Barcelo-na/Espanha e 

fundaram uma nova editora: a Edebe Brasil.

A esta editora foi confiada a elaboração do Material Didático Digital que será destinado, inicial-

mente ao 6°ano do EF e ao 1° ano do EM e progressivamente, nos anos seguintes, aos outros anos 

(séries). Dessa parceria, além do MDD, as escolas da RSE receberão também, de forma gradativa, a 

formação para seus educadores e gestores, seja no que se refere à plataforma de gestão acadêmica 

quanto ao conteúdo do material didático.
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O QuÊ Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia

QuEM Equipe Edebe Brasil sob a coordenação de Ruy Lapa

PARA QuEM Público alvo: coordenadores administrativos e técnicos da TI

 Convidados: gestores da área administrativa

ONDE Cidades sede escolhidas por proximidade

QuANDO Setembro a Novembro de 2013 (para utilização em 2014)

 A capacitação para 2015, a realizar-se em 2014, envolve os mesmos profissionais 

já capacitados em fins de 2013 para 2014. A formação ocorrerá oportunamente, 

segundo a ne-cessidade de cada escola. O Serviço de Apoio à Gestão Acadêmica 

– SAGE da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das 

escolas pa-ra o apoio em tempo real.

QuANTO RSE mais apoio das escolas e polo para as hospedagens

Capacitação para a gestão da comunicação local 

O QuÊ Divulgação do ambiente virtual  com os temas/cursos: Princípios de Marketing, 

Marketing de Serviços e Educomunicação e Salesianidade

QuEM Célio Balona Jr.

PARA QuEM Público alvo: Gestores e Animadores de Polo

 Convidados: coordenadores de comunicação das inspetorias 

 Público Final: Colaboradores da área de comunicação e MKT das escolas

ONDE Cidades definidas com os Polos

QuANDO Fevereiro a março/2014

QuANTO RSE e apoio das escolas e polo para as hospedagens
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POLOS
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POLO BELO HORIZONTE

Capacitação para a gestão administrativa – nível de Inspetoria

A RSE oferece às Inspetorias orientações técnicas para a Gestão Administrativa. As Inspetorias 

que estão utilizando os serviços do Centro de Serviços Compartilhado – CSC já estão tendo um 

acompanhamento e visitas ocasionais do Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias 

temos uma agenda para 2014.

  POLO – Cidade  uF INSPETORIAS DATAS
SDB-BBH PBH – Belo Horizonte  MG São João Bosco Cfr.Paulo A.Cunha

FMA-BBH PBH – Belo Horizonte  MG Madre Mazzarello Cfr.Paulo A.Cunha

FMA-BRJ PBH – Rio de Janeiro  RJ Nossa Senhora da Penha        Cfr.Paulo A.Cunha

Capacitação para a pastoral escolar

Belo Horizonte 21 e 22 de março/2014

Capacitação para a gestão da comunicação local 

Cidade: a ser definida com o Polo Data: a ser definida com o Polo

Capacitação para uso do MDD – Grupos 01 e 02 – Disciplinas curriculares

Brasília    09 e 10 de dezembro/2013 >>para 2014

Vitória    12 e 13 de dezembro/2013 >>para 2014

Rio de Janeiro   16 e 17 de dezembro/2013 >>para 2014

Belo Horizonte   19 e 20 de dezembro/2013 >>para 2014

Luiz Eduardo Magalhães 27 e 28 de janeiro/2014 >>para 2014

Macaé     16 e 17 de outubro/2014 >>para 2015

Belo Horizonte   20 e 21 de outubro/2014 >>para 2015

Vitória    23 e 24 de outubro/2014 >>para 2015

Rio de Janeiro   27 e 28 de outubro/2014 >>para 2015

Brasília    30 e 31 de outubro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 03 – ERE

Belo Horizonte   07 e 08 de fevereiro/2014 >>para 2014

Belo Horizonte   17 e 18 de outubro/2014 >>para 2015

Rio de Janeiro   30 e 31 de outubro/2014 >>para 2015
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Capacitação para uso do MDD – Grupo 04 – Inglês (Cambridge)

Belo Horizonte   07 de fevereiro/2014 >>para 2014

Rio de Janeiro   10 de fevereiro/2014 >>para 2014

Macaé    14 de fevereiro/2014 >>para 2014

Brasília    17 de fevereiro/2014 >>para 2014

Goiânia    21 de fevereiro/2014 >>para 2014

Vitória    24 de fevereiro/2014 >>para 2014

Belo Horizonte   05 de setembro/2014 >>para 2015

Rio de Janeiro   08 de setembro/2014 >>para 2015

Macaé    12 de setembro/2014 >>para 2015

Vitória    24 de outubro/2014 >>para 2015

Brasília    31 de outubro/2014 >>para 2014

Goiânia    15 de setembro/2014 >>para 2015

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2014

Goiânia    23 a 27 de setembro/2013 >>para 2014

Vitória     23 a 27 de setembro/2013 >>para 2014

Belo Horizonte   23 a 27 de setembro/2013 >>para 2014

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2015

A formação envolve os mesmos profissionais capacitados para 2014. A formação ocorrerá 

oportunamente, segundo a necessidade de cada escola. O SAGE – Serviço de Apoio à Gestão 

Acadêmica da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das escolas para o 

apoio em tempo real.

Programação específica do Polo

Tema: A Salesianidade e suas implicações para a educação hoje

Público: Educadores Iniciantes

Belo Horizonte   11 e 12 de março/2014

Rio de Janeiro   18 e 19 de março/2014

Goiânia    25 e 26 de março/2014
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POLO CAMPO GRANDE

Capacitação para a gestão administrativa – nível de Inspetoria

A RSE oferece às Inspetorias orientações técnicas para a Gestão Administrativa. As Inspetorias 

que estão utilizando os serviços do CSC já estão tendo um acompanhamento e visitas ocasionais do 

Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias temos uma agenda para 2014.

  POLO – Cidade      uF  INSPETORIAS DATAS

FMA-BCB PCG Cuiabá       MT  Nossa Senhora da Paz Cfr.Paulo A.Cunha

SDB-BCG PCG Campo Grande      MS  Sto.Afonso Maria de Ligório Cfr.Paulo A.Cunha

Capacitação para a pastoral escolar

Campo Grande  27 e 28 de fevereiro/2014

Cuiabá   27 e 28 de março/2014

Capacitação para a gestão da comunicação local 

Cidade: a ser definida com o Polo Data: a ser definida com o Polo

Capacitação para uso do MDD – Grupos 01 e 02 – Disciplinas curriculares

Campo Grande  02 e 03 de dezembro/2013 >>para 2014

Cuiabá   05 e 06 de dezembro/2013 >>para 2014

Lins   20 e 21 de janeiro/2014 >>para 2014

Corumbá  23 e 24 de janeiro/2014 >>para 2014

Cuiabá   08 e 09 de setembro/2014 >>para 2015

Corumbá  11 e 12 de setembro/2014 >>para 2015

Campo Grande  15 e 16 de setembro/2014 >>para 2015

Lins   18 e 19 de setembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 03 – ERE

Campo Grande  23 e 24 de janeiro/2014  >>para 2014

Cuiabá   08 e 09 de setembro/2014 >>para 2015

Campo Grande  19 e 20 de setembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 04 – Inglês (Cambridge)

Campo Grande  25 de janeiro/2014 >>para 2014
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Cuiabá   28 de janeiro/2014 >>para 2014

Lins   31 de janeiro/2014 >>para 2014

Cuiabá   09 de setembro/2014 >>para 2015

Campo Grande  16 de setembro/2014 >>para 2015

Lins   19 de setembro/2014 >>para 2015

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2014

Campo Grande  09 a 13 de setembro/2013 >>para 2014

Cuiabá   09 a 13 de setembro/2013 >>para 2014

Lins   09 a 13 de setembro/2013 >>para 2014

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2015

A formação envolve os mesmos profissionais capacitados para 2014. A formação ocorrerá 

oportunamente, segundo a necessidade de cada escola. O SAGE – Serviço de Apoio à Gestão 

Acadêmica da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das escolas para o 

apoio em tempo real.

Programação específica do Polo

Tema: A avaliação processual no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e 

Matemática

Público: Educadores de ensino fundamental e médio de língua portuguesa e matemática; 

coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais.

Cuiabá   21 e 22 de fevereiro/2014

Araçatuba  07 e 08 de março/2014

Campo Grande 21 e 22 de março/2014
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POLO MANAuS

Capacitação para a gestão administrativa – nível de Inspetoria

A RSE oferece às Inspetorias orientações técnicas para a Gestão Administrativa. As Inspetorias 

que estão utilizando os serviços do CSC já estão tendo um acompanhamento e visitas ocasionais do 

Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias temos uma agenda para 2014.

  POLO – Cidade      uF  INSPETORIAS DATAS

SDB-BMA PMA – Manaus      AM  São Domingos Sávio Cfr.Paulo A.Cunha

Capacitação para a pastoral escolar

Manaus   11 e 12 de abril/2014

Capacitação para a gestão da comunicação local 

Cidade: a ser definida com o Polo Data: a ser definida com o Polo

Capacitação para uso do MDD – Grupos 01 e 02 – Disciplinas curriculares

Belém   21 e 22 de novembro/2013 >>para 2014

Manaus    25 e 26 de novembro/2013 >>para 2014

Porto Velho  28 e 29 de novembro/2013 >>para 2014

Belém   17 e 18 de novembro/2014 >>para 2015

Manaus   20 e 21 de novembro/2014 >>para 2015

Porto Velho  24 e 25 de novembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 03 – ERE

Manaus   29 e 30 de novembro/2013 >>para 2014

Belém   17 e 18 de novembro/2014 >>para 2015

Manaus   20 e 21 de novembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 04 – Inglês (Cambridge)

Manaus   17 de janeiro/2014 >>para 2014

Manaus   21 de novembro/2014  >>para 2015    
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Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2014

Belém   09 a 13 de setembro/2013 >>para 2014

Porto velho  09 a 13 de setembro/2013 >>para 2014

Manaus   16 a 20 de setembro/2013 >>para 2014

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2015

A formação envolve os mesmos profissionais capacitados para 2014. A formação ocorrerá 

oportunamente, segundo a necessidade de cada escola. O SAGE – Serviço de Apoio à Gestão 

Acadêmica da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das escolas para o 

apoio em tempo real.

Programação específica do Polo

Tema: Fórum de Diretores

Público: Diretores das escolas do PMA

Manaus   26 e 27 de abril/2014

Tema: A avaliação processual no ensino-aprendizagem de Matemática

Público: educadores de ensino fundamental I e II

Manaus   14 e 15 de fevereiro/2014

Porto Velho   28 e 29 de março/2014

Belém    29 e 30 de agosto/2014
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POLO PORTO ALEGRE

Capacitação para a gestão administrativa – nível de Inspetoria

A RSE oferece às Inspetorias orientações técnicas para a Gestão Administrativa. As Inspetorias 

que estão utilizando os serviços do CSC já estão tendo um acompanhamento e visitas ocasionais do 

Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias temos uma agenda para 2014.

  POLO – Cidade      uF  INSPETORIAS DATAS

FMA-BPA  PPOA – Porto Alegre      RS  Nossa Senhora Aparecida   Cfr.Paulo A.Cunha    

Capacitação para a pastoral escolar

Porto Alegre  16 e 17 de maio/2014

Capacitação para a gestão da comunicação local 

Cidade: a ser definida com o Polo Data: a ser definida com o Polo

Capacitação para uso do MDD – Grupos 01 e 02 – Disciplinas curriculares

Porto Alegre  13 e 14 de fevereiro/2014 >>para 2014

Itajaí   30 e 31 de janeiro/2014 >>para 2014

Porto Alegre  06 e 07 de outubro/2014 >>para 2015

Itajaí   09 e 10 de outubro/2014 >>para 2015    

Capacitação para uso do MDD – Grupo 03 – ERE

Porto Alegre  14 e 15 de fevereiro/2014 >>para 2014

Porto Alegre  10 e 11 de outubro/2014 >>para 2015

Itajaí   10 e 11 de outubro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 04 – Inglês (Cambridge)

Porto Alegre  08 de março/2014 >>para 2014

Itajaí   07 de março/2014 >>para 2014

Porto Alegre  07 de outubro/2014 >>para 2015

Itajaí   10 de outubro/2014 >>para 2015

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2014

Porto Alegre  15 a 19 de setembro/2013 >>para 2014
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Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2015

A formação envolve os mesmos profissionais capacitados para 2014. A formação ocorrerá 

oportunamente, segundo a necessidade de cada escola. O SAGE – Serviço de Apoio à Gestão 

Acadêmica da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das escolas para o 

apoio em tempo real.

Tema: Fórum de Diretores

Público: Diretores das escolas do PMA

Manaus   26 e 27 de abril/2014

Tema: A avaliação processual no ensino-aprendizagem de Matemática

Público: educadores de ensino fundamental I e II

Manaus   14 e 15 de fevereiro/2014

Porto Velho   28 e 29 de março/2014

Belém    29 e 30 de agosto/2014

25

plano de formacao 2014 novo.indd   25 10/01/14   23:05



POLO RECIFE

Capacitação para a gestão administrativa – nível de Inspetoria

A RSE oferece às Inspetorias orientações técnicas para a Gestão Administrativa. As Inspetorias 

que estão utilizando os serviços do CSC já estão tendo um acompanhamento e visitas ocasionais do 

Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias temos uma agenda para 2014.   

  POLO – Cidade      uF  INSPETORIAS DATAS

SDB-BRE PRE – Recife        PE  São Luiz Gonzaga Cfr.Paulo A.Cunha

FMA-BRE PRE – Recife       PE  Maria Auxiliadora Cfr.Paulo A.Cunha

Capacitação para a pastoral escolar

Recife ou Fortaleza 21 e 22 de fevereiro/2014

Capacitação para a gestão da comunicação local 

Cidade: a ser definida com o Polo Data: a ser definida com o Polo

Capacitação para uso do MDD – Grupos 01 e 02 – Disciplinas curriculares

Recife   06 e 07 de novembro/2013 >>para 2014

Fortaleza  04 e 05 de novembro/2013 >>para 2014

Salvador   13 e 14 de novembro/2013 >>para 2014

Recife   06 e 07 de novembro/2014 >>para 2015

Fortaleza  04 e 05 de novembro/2014 >>para 2015

Salvador   13 e 14 de novembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 03 – ERE

Recife   21 e 22 de fevereiro/2014 >>para 2014

Recife   06 e 07 de novembro/2014 >>para 2015

Fortaleza  28 e 29 de novembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 04 – Inglês (Cambridge)

Recife   31 de janeiro/2014 >>para 2014

Fortaleza  01 de fevereiro/2014 >>para 2014

Recife   06 de setembro/2014 >>para 2015

Fortaleza  13 de setembro/2014 >>para 2015

Salvador   20 de setembro/2014 >>para 2015
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Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2014

Fortaleza  07 a 11 de outubro/2013 >>para 2014

Parnamirim  07 a 11 de outubro/2013 >>para 2014

Salvador   07 a 11 de outubro/2013 >>para 2014

Recife   21 a 25 de outubro/2013 >>para 2014

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2015

A formação envolve os mesmos profissionais capacitados para 2014. A formação ocorrerá 

oportunamente, segundo a necessidade de cada escola. O SAGE – Serviço de Apoio à Gestão 

Acadêmica da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das escolas para o 

apoio em tempo real.

Programação específica do Polo

Tema: Fórum de Diretores

Público: Diretores das escolas do PRE

Carpina  28 e 29 de março/2014

Tema: Ensino-aprendizagem de Matemática nas primeiras séries do EF

Público: Professores e coordenadores do EF1

Recife   11 e 12 de abril/2014

Fortaleza  30 e 31 de maio/2014
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POLO SÃO PAuLO

Capacitação para a gestão administrativa – nível de Inspetoria

A RSE oferece às Inspetorias orientações técnicas para a Gestão Administrativa. As Inspetorias 

que estão utilizando os serviços do CSC já estão tendo um acompanhamento e visitas ocasionais do 

Assessor Paulo Arns Cunha. Para as outras Inspetorias temos uma agenda para 2014.   

  POLO – Cidade      uF  INSPETORIAS DATAS

FMA-BSP PSP – São Paulo       SP  Santa Catarina de Sena Cfr.Paulo A.Cunha

SDB-BSP PSP – São Paulo       SP  Nossa Senhora Auxiliadora Cfr.Paulo A.Cunha

Capacitação para a pastoral escolar

São Paulo 05 e 06 de setembro/2014

Capacitação para a gestão da comunicação local 

Cidade: a ser definida com o Polo Data: a ser definida com o Polo

Capacitação para uso do MDD – Grupos 01 e 02 – Disciplinas curriculares

São Paulo   03 e 04 de fevereiro/2014 >>para 2014

S.José dos Campos  05 e 06 de fevereiro/2014 >>para 2014

Campinas   29 e 30 de setembro/2014 >>para 2015

São José dos Campos  02 e 03 de outubro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 03 – ERE

São Paulo    7 e 8 de fevereiro/2014 >>para 2014

Campinas    26 e 27 de setembro/2014 >>para 2015

Capacitação para uso do MDD – Grupo 04 – Inglês (Cambridge)

São Paulo    14 de fevereiro/2014 >>para 2014

Piracicaba    07 de fevereiro/2014 >>para 2014

Campinas    21 de fevereiro/2014 >>para 2014

Lorena    28 de fevereiro/2014 >>para 2014

São José dos Campos  03 de outubro/2014 >>para 2015

Campinas   30 de setembro /2014 >>para 2015
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Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2014

Piracicaba   30 de setembro a 4 de outubro/2013 >>para 2014

São Paulo   28 de outubro/13 a 1 de novembro/2013 >>para 2014

Campinas   4 a 8 de novembro/2013  >>para 2014

Lorena    4 a 8 de novembro/2013  >>para 2014

Capacitação para utilização da Plataforma Esemtia em 2015

A formação envolve os mesmos profissionais capacitados para 2014. A formação ocorrerá 

oportunamente, segundo a necessidade de cada escola. O SAGE – Serviço de Apoio à Gestão 

Acadêmica da Edebe Brasil estará permanentemente em contato com a gestão das escolas para o 

apoio em tempo real.

Programação específica do Polo

Tema: Fórum de Diretores

Público: Diretores das escolas do PRE

Carpina  28 e 29 de março/2014

Tema: Ensino-aprendizagem de Matemática nas primeiras séries do EF

Público: Professores e coordenadores do EF1

Recife   11 e 12 de abril/2014

Fortaleza  30 e 31 de maio/2014
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Novos tempos pedem um novo
conhecimento do mundo em que vivemos
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Faço parte da maior rede 
de escolas católicas das Américas
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