Curso de Extensão:
“Formação em Salesianidade para Novos Educadores e Colaboradores”
Apresentação
Com o intuito de proporcionar aos novos Educadores e Colaboradores das Escolas e Obras Sociais uma
aproximação com temas relevantes da Salesianidade, que possibilitem uma compreensão dos fundamentos,
princípios, valores, bem como da proposta educativa Salesiana, a RSB organizou o Curso de Extensão em
Salesianidade para Educadores Iniciantes, na modalidade de educação a distância.
A formação vem sendo oferecida desde o 2º semestre de 2017, com uma avaliação bastante positiva em
relação aos conteúdos, metodologias e, especialmente, no que diz respeito à aproximação dos temas e das
atividades propostas com as práticas educativas dos participantes.
As aulas são organizadas em linguagem dialógica e acessível, em uma abordagem teórico-prática, com
citações de referências da Literatura Salesiana, exemplos, recursos diversificados e atividades aplicadas, com
vistas a promover reflexões e possibilitar que as práticas educativas dos participantes estejam em sintonia
com a identidade salesiana.
Para possibilitar um acompanhamento sistemático dos participantes do curso ao longo do processo
formativo, há a recomendação de que cada Escola/Obra Social designe um responsável local.
Os responsáveis locais devem acompanhar e apoiar os educadores ao longo do curso, além de promover
encontros mensais com os participantes, para socialização das aprendizagens e atividades desenvolvidas,
com base nos roteiros didáticos a serem enviados pelo Centro Salesiano de Formação.
Nesse sentido, o formulário de inscrição inclui um campo para indicação do responsável local pelo
acompanhamento dos educadores no curso, cuja atuação será essencial para a efetividade do processo
formativo.

Investimento
O curso será parcialmente subsidiado pela RSB, de modo que o valor a ser assumido pelos participantes
corresponde a 3 parcelas de R$ 30,00, podendo ser pago em parcela única de R$ 80,00.

Destinatários
Colaboradores administrativos, docentes e gestores iniciantes nas Escolas e Obras Sociais, que necessitem
de uma formação básica inicial sobre Salesianidade.
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Total de vagas
Nesta 3ª edição do curso, serão oferecidas 150 (cento e cinquenta) vagas.

Carga horária e duração
O curso tem carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas e duração de 3 (três) meses.
O período de realização será de 11 de março a 10 de junho de 2019.

Conteúdos
O curso encontra-se organizado em 09 (nove) aulas, sobre os seguintes temas:


Responsabilidades dos educadores salesianos diante dos desafios contemporâneos.



Vivência educativa de Dom Bosco.



Vivência educativa de Madre Mazzarello.



O tripé do Sistema Preventivo: Razão, Religião e Amorevolezza.



Expressões do carisma salesiano na comunidade educativa pastoral.



Espiritualidade Salesiana.



A vida dos Jovens (Miguel Magoni, Laura Vicuña, Domingo Sávio...).



Projeto de vida.

Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 26 de fevereiro de 2019, em formulário próprio, a ser
preenchido pelas Direções, com a relação dos educadores e colaboradores indicados para participar, e
encaminhado às Gestoras de Polo (RSB-Escolas) ou aos Animadores de Polo (RSB-Social).
As vagas serão distribuídas de acordo com a sequência das inscrições. As matrículas serão confirmadas após
o pagamento do 1º boleto, a ser enviado por e-mail.
Informações mais detalhadas podem ser obtidas junto ao Centro Salesiano de Formação, pelo e-mail
csf@rsb.org.br
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