PÚBLICO ALVO

Diretores,
Coordenadores,
Orientadores,
Supervisores,
Técnicos Educacionais,
Pesquisadores,
Estudantes,
Demais interessados pela temática.

REALIZAÇÃO:

http://www3.ce.ufes.br/iii-encontro-capixaba-de-ensino-religioso

Gestores educacionais,

Dia 29 de novembro de 2016, no auditório do Centro de Educação - Ufes

Professores das redes privadas,

III Encontro Capixaba de Ensino Religioso

Professores das redes públicas municipais e estadual,

APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

CERTIFICADOS

Diante de tantos desafios e possibilidades a serem
aprofundadas sobre o Ensino Religioso (ER), a UFES,
em conjunto com o CONERES, o FONAPER, a UNDIME
e a SEDU propõem a realização do III Encontro
Capixaba de Ensino Religioso, oportunizando aos
pesquisadores, acadêmicos, professores, gestores e
demais interessados, um diálogo para aprofundar os
conhecimentos sobre o fenômeno religioso, a
valorização da pluralidade e da diversidade cultural, o
respeito na construção da autonomia e da cidadania,
prerrogativas de um Estado laico e democrático.

08h30 Credenciamento

Haverá certificado com a carga horária de 10 horas para
os participantes.

OBJETIVOS
- Promover um amplo debate sobre a importância, a
abrangência e a necessidade da implantação do ER nas
escolas municipais e estaduais de Ensino Fundamental
do Espírito Santo.
- Fazer um aprofundamento sobre o ER na atualidade,
visando a sua consolidação enquanto área de
conhecimento da Educação Básica e a sua inserção na
proposta pedagógica da escola.

09h00 Abertura / Atividade Cultural
09h30 Mesa:
♦ O ER como área de conhecimento da educação
básica
♦ Desafios e perspectivas do Ensino Religioso no
Contexto Capixaba
♦ O Ensino Religioso na BNCC
13h30 Roda de Conversa:
♦ RC1 - Diversidade Étnico Racial e ER
♦ RC2 - ER e laicidade
♦ RC3 - ER e a Formação de Professores
♦ RC4 - Práticas Pedagógicas e ER
♦ RC5 - ER na BNCC
♦ RC6 - Valores e religiosidades para crianças e
adolescentes
15h30 Intervalo
16h00 Plenário das Rodas de Conversa

17h00 Solenidade de encerramento

- Possibilitar a partilha, a troca de conhecimento e de
(con) vivências entre os educadores para um efetivo
compromisso com o ER.

INSCRIÇÕES

- Articular ações conjuntas para a implementação da
área do ER nas escolas, segundo a legislação vigente e
de acordo com as orientações previstas na BNCC.

Período de inscrições: de 09 à 24/11/16

http://www3.ce.ufes.br/iii-encontro-capixaba-de-ensinoreligioso

CONTATOS
27 99654-5356
27 99941-6608

COMISSÃO ORGANIZADORA
Profº Dr Lusival Antonio Barcellos
UFES/CONERES/FONAPER
Profª Dranda Eliane Silva de Farias
SEMED - Cuité de Mamanguape/PB
Profª Dranda Eliane Maura Littig Milhomem de Freitas
CONERES
Irmã Rita Cola
Presidente do CONERES
Márcio da Costa Fonseca
Coordenador Ligce/CE/UFES

http://www.coneres.org

Associe-se ao FONAPER no site
www.fonaper.com.br

INVESTIMENTO:
Não há pagamento para participar do evento. Sua
presença muito nos honrará!

