SEMEAR VIRTUAL
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EVANGELIZADORES/EDUCADORES ESPÍRITAS
OFICINA DE FERRAMENTAS VIRTUAIS PARA

A EVANGELIZAÇÃO/EDUCAÇÃO ESPÍRITA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
A ação evangelizadora/educativa espírita junto à criança, ao jovem e à família amplia-se
continuamente, convidando os dedicados semeadores da Era Nova ao constante
aprimoramento de suas atividades.
O cenário pandêmico atual tem mobilizado inúmeras ações que visam potencializar as
atividades de Evangelização Espírita da Infância, da Juventude e da Família nos espaços
virtuais, de modo a promover o estudo, a prática e a divulgação da Doutrina Espírita com as
crianças, jovens e famílias, bem como a fortalecer vínculos, aproximar corações e oportunizar
espaços interativos de diálogo e intercâmbio de ideias e experiências.
Visto que o distanciamento social vivido atualmente não pode representar
distanciamento afetivo, vários evangelizadores espíritas de todos os países estão sendo
convidados a diluírem fronteiras e trilharem caminhos virtuais de aproximação, de modo a
oferecerem às crianças, jovens e famílias momentos afetivos e efetivos de estudo e vivência
da mensagem espírita.
A presente formação objetiva o compartilhamento de alguns recursos virtuais
disponíveis para potencializar tal ação, por meio de ferramentas interativas e criativas que
podem ser adaptadas à prática evangelizadora.
Tal ação formativa constitui uma parceria da Área de Infância, Juventude e Família do
Conselho Espírita Internacional com a Federação Espírita Brasileira, oferecida à Área de
Infância, Juventude e Família dos Órgãos de Unificação Nacionais e evangelizadores espíritas
indicados pelos países.
A formação será realizada por plataforma virtual a ser oportunamente informada e a
programação está apresentada a seguir, detalhando-se as ferramentas, tópicos abordados,
dias, horários e procedimento de inscrição:
● Público-alvo: equipe da AIJF dos Órgãos Nacionais de Unificação e evangelizadores
indicados pelos países.
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● Objetivos:
✓ oportunizar conhecimento acerca de ferramentas que possam contribuir para
a prática da evangelização/educação espírita com as crianças, jovens e famílias
em ambientes virtuais, de modo a potencializar e promover o aprimoramento
contínuo da ação evangelizadora/educativa espírita;
✓ promover espaço de compartilhamento de experiências virtuais com as
equipes de coordenação da AIJ das Entidades de Unificação Nacional.
● Programação: a formação contempla 2 encontros virtuais de 4 horas cada,
totalizando 8 horas, com programação específica para o compartilhamento das
diferentes ferramentas virtuais.
● Plataforma: Meet ou Zoom (a ser informado)
● Data: 20 e 21/02/2021
● Horário: 13h30 às 18h (4 horas, com 30 min de intervalo, das 15h30 às 16h), horário
do Brasil.
● Vagas: 10 vagas por país.
● Idioma: Português
● Inscrições: até 13 de fevereiro de 2021, por meio do formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeer75a1W5Lil7N-UoiVDO2aQqD70ko_h42iKNoJKiEYmXYQ/closedform
● Materiais de apoio: os tutoriais e materiais vivenciados nas oficinas (ppt, vídeos)
serão disponibilizados aos participantes em plataforma específica (padlet), para
download, compartilhamento e/ou utilização em formações locais.
● Requisito instrumental: possuir computador (preferencialmente), celular ou tablet
com acesso à internet. Eventualmente, algumas ferramentas podem exigir que se
baixem aplicativos específicos no celular.
•

Vagas e procedimento de inscrição:
✓ Serão disponibilizadas 10 vagas por país. Sugere-se que um membro da
Entidade Federativa se responsabilize pela inserção dos integrantes no
formulário, informando o nome, email, whatsapp e campo de atuação dos
participantes (infância; juventude; infância e juventude; família; outra
atividade).
✓ Depois da realização da inscrição, cada participante receberá um e-mail com
um link que dará direito a entrar em um grupo de fechado e temporário de
WhatsApp ou Telegram, para avisos sobre a formação. Nesse grupo, só os
moderadores poderão postar mensagens e serão realizados direcionamentos
com relação à formação, fornecimento do link da sala online, material que
será disponibilizado etc.
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✓ Eventuais dúvidas
aijf.cei@gmail.com.

poderão

ser

encaminhadas

para

o

e-mail

● Observações importantes:
1. A presente formação é organizada pela Área de Infância, Juventude e Família do CEI
em parceria com a equipe AIJ-FEB e oferecida como contribuição à AIJF das Entidades
Nacionais de Unificação.
2. As ferramentas virtuais apresentadas na presente formação constituem meios criativos
e interativos voltados ao fortalecimento das atividades pedagógicas nos diversos
ambientes virtuais. Ressalta-se a importância do investimento na qualidade
pedagógica em consonância com as demais qualidades (doutrinária, relacional e
organizacional), com vistas ao contínuo aprimoramento da tarefa.
3. As ferramentas que integram a formação representam algumas possibilidades virtuais
para o aprimoramento das práticas evangelizadoras/educativas por meio das
tecnologias interativas. Ressalta-se, contudo, que a presente formação assume uma
perspectiva colaborativa, visto que outras ferramentas poderão vir a integrar a
programação mediante as necessidades ou experiências das demais Entidades
participantes.

● Programação:
Dia / Hora

Ferramenta
Orientações para os encontros virtuais

1.

20/02/2021 (sábado)
13h30 às 15h30

2.

20/02/2021 (sábado)
16h às 18h

3.

21/02/2021 (domingo)
13h30 às 15h30

4.

21/02/2021 (domingo)
16h às 18h

Combo Ferramentas:
Google Meet, Classroomscreen e webpaint
Google Classroom
Google Form
Combo Interações:
Padlet
Mentimeter
Google Jamboard, Geniol
ImageSplitter e Educolorir
Combo Jogos:
Wordwall
Kahoot
Stopots
Gartic e Gartic Phone
Combo Edições:
Canva
Google Apresentações, Pear deck
Edições de imagens e sites gratuitos (Remove
fundo, ImageSplitter (outras funcionalidades)
WordArt
Powntoon
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PROGRAMAÇÃO DETALHADA
Dia / Hora

Ferramenta

Descrição

Orientações
para os
encontros
virtuais

Orientações Gerais

Google Meet

Tópicos Abordados

Momento de compartilhamento de dicas e orientações gerais sobre as
ações virtuais relacionadas à Evangelização/Educação Espírita
●

Orientações para o planejamento de um
encontro online.

●

Práticas que estimulem o vínculo entre
evangelizador e evangelizando.

Google Meet
O Google Meet é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido
pelo Google. É um dos dois aplicativos que constituem a nova versão
do Google Hangouts.

20/02/2021

1.

(sábado)
13h30 às
15h30

COMBO
FERRAMENTAS

Ferramentas
Classroom
Screen

Ferramenta
Google
Classroom

ClassroomScreen - https://classroomscreen.com/
O ClassroomScreen é uma ferramenta com várias funcionalidades,
que auxiliam na execução de um encontro online.

Google Classroom
Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo para
instituições educacionais que procuram simplificar a criação, a
distribuição e a avaliação de trabalhos.

●
●
●

●
●
●

Ferramenta
Formulários
Google

Formulário Google
A ferramenta Formulários Google é usada para criar testes e pesquisas
on-line, de forma personalizada.

Segurança online.

Compartilhamento de experiências.

Manuseio da ferramenta Google Meet para
que o participante tenha autonomia de
conseguir realizar e moderar uma
videoconferência.
Manuseio e construção de funcionalidades na
ferramenta ClassroomScreen.
Criação e configuração do ambiente virtual
Classroom.
Orientações para construção, configuração e
compartilhamento da ferramenta google
formulários.

Ferramenta
Padlet

Ferramentas
Mentimeter

Padlet - https://pt-br.padlet.com/dashboard
O Padlet é um site da internet que permite a colaboração com outros
usuários, fornecendo textos, fotos, links e outros conteúdos. Os
espaços colaborativos se configuram em murais, mapas mentais,
dentre outros formatos, podendo ser usado como um quadro de
avisos particular ou coletivo, para compartilhamento de ideias etc.
●

Mentimeter - https://www.mentimeter.com/
Mentimeter é um aplicativo sueco usado para criar apresentações
com feedback em tempo real (nuvem de palavras, gráficos).

●

Criação da conta na ferramenta Padlet.

Orientações para construção, configuração e
compartilhamento do Padlet.
●

20/02/2021
2.

(sábado)
16h às 18h
COMBO
INTERAÇÕES

Ferramenta
Jamboard

Google Jamboard - https://edu.google.com/intl/ptBR/products/jamboard/?modal_active=none

●

Orientações para construção, configuração e
compartilhamento da ferramenta jamboard.
● Orientações para criação da conta,
construção, configuração e compartilhamento
da ferramenta mentimeter.

O Jamboard é um quadro interativo e colaborativo desenvolvido pelo
Google, como parte da família G Suite.
Ferramenta
Geniol

Educolorir

Geniol - https://www.geniol.com.br/
Site de atividades personalizadas para aulas, como caça-palavras,
quizzes, lógica, anagramas, sílabas sortidas, cruzadinhas, dentre
outros.
Educolorir - https://www.educolorir.com/crosswordgenerator.php
Site utilizado como gerador de palavras cruzadas

ImageSplitter

ImageSplitter - https://postcron.com/image-splitter/pt/
O ImageSplitter é um site que proporciona transformar uma imagem
em peças de um quebra-cabeça. As funcionalidades desse site é para
converter, redimensionar, dividir e cortar imagens.

Utilização dos layouts.

●

●

Vivência e construção de atividades nas
ferramentas geniol, Educolorir e
ImageSplitter.
Utilização das ferramentas no contexto da
evangelização.

Ferramenta
Wordwall

Wordwall - https://wordwall.net/pt
Site de preparação de atividades personalizadas para aulas, como
quizzes, jogos de palavras, enigmas, cruzadinhas, dentre outros.
Kahoot - https://kahoot.com/

Ferramenta
Kahoot

21/02/2021

3.

(domingo)
13h30 às
15h30

Ferramenta
Stopts

É plataforma de criação de questionário, pesquisa e quizzes, baseado
em jogos com perguntas de múltipla escolha, que permite aos
educadores e estudantes investigar, criar, colaborar e compartilhar
conhecimentos e funciona em qualquer dispositivo tecnológico
conectado a Internet.

●

Stopots - https://stopots.com.br/

●

StopotS é a versão online do Stop, um jogo popular, conhecido
também como adedanha ou adedonha.
●
Gartic - https://gartic.com.br/

COMBO
JOGOS

Ferramenta
Gartic

Gartic é um jogo de adivinhação de desenhos para vários jogadores.
Os membros de uma sala revezam-se para desenhar palavras
sugeridas pelo game, enquanto os demais buscam adivinhá-la.

Gartic Phone - https://garticphone.com/pt
Ferramenta
Gartic Phone

Gartic Phone é um jogo de telefone sem fio para vários jogadores. Os
membros de uma sala tentam passar uma frase em forma de um
desenho para que os demais busquem adivinhá-la. No final visualizam
as tentativas de mensagem para aquele desenho apresentado de
todos os participantes.

Uso de atividades e jogos (gamificação) no
encontro de evangelização/educação espírita.

●

Vivência e construção de atividades na
ferramenta wordwall.

Orientações para construção, configuração e
compartilhamento da ferramenta Stopots,
Kahoot, Gartic e Gartic Phone.
Utilização das ferramentas no contexto da
evangelização/educação espírita.

Ferramenta
Canva

Ferramenta de
Edições de
Imagens

Canva - https://www.canva.com/
Canva é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários
criar gráficos de mídia social, apresentações, pôsteres, flyers, cartões,
banners e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em
dispositivos móveis e integra milhões de imagens, fontes, modelos e
ilustrações.
Remove fundo - https://www.remove.bg/pt-br
Remove fundo de imagens.
ImageSplitter - https://postcron.com/image-splitter/pt/
As funcionalidades do ImageSplitter são utilizadas para converter,
redimensionar, dividir e cortar imagens.

21/02/2021
4.

(domingo)
16h às 18h
COMBO
EDIÇÕES

Ferramenta
WordArt

Ferramenta
Google Slides

●
●

Powntoon - https://www.powtoon.com/
O Powntoon é uma ferramenta online que possibilita criar animações
em vídeos.

Construção de imagens utilizando nuvens de
palavras com a ferramenta WordArt.

● Orientações para criação da conta,
construção, configuração e compartilhamento
das animações criadas na ferramenta
Powntoon.

WordArt.com é um criador de arte em nuvem de palavras online que
permite que você crie arte em nuvem de palavras incrível e única com
facilidade.

Google Apresentações

Manuseio de ferramentas que auxiliam na
edição de imagens.

●

. Wordart - https://wordart.com/

Com o Apresentações Google, você pode destacar suas ideias com
uma variedade de temas, centenas de fontes, vídeo integrado,
animações e vários outros recursos.
Ferramenta
Powntoon

● Orientações para criação da conta,
construção, configuração e compartilhamento
dos arquivos criados com auxílio da
ferramenta Canva.

●

●

Manuseio, construção na ferramenta google
apresentações (Slides) abordando o
complemento Pear Deck.
Utilização das ferramentas no contexto da
evangelização/educação espírita.

