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A intolerância religiosa é um problema que deve ser combatido nas 
salas de aula. O curso objetiva implantar e ofertar uma extensão sobre 

diversidade religiosa que forneça subsídios para profissionais da 
educação básica, propondo uma atuação pedagógica voltada à promoção 
e à valorização das várias crenças com foco em práticas democráticas 
para a disseminação do conteúdo dos direitos humanos e a orientação 

de práticas de combate ao racismo e à intolerância religiosa. 
O curso fornece subsídios para a realização de atividades pedagógicas e 
aplicação de materiais didáticos e objetos de aprendizagem voltados à 
consecução da cultura de convivência pacífica e diálogo inter-religioso.

Curso de extensão universitária com 5 encontros aos sábados. 
—20 horas presenciais—

Centro de Pós-Graduação do Complexo Educacional FMU 
Rua Vergueiro, 107, Liberdade, São Paulo, SP 

—próximo ao metrô São Joaquim—

<saiba mais>

<faça sua inscrição>

https://espiritualidadelibertaria.com/2016/10/27/por-que-falar-de-religiao-em-sala-de-aula-por-silas-fiorotti/
https://fmu.educaz.com.br/curso/diversidade-religiosa-em-sala-de-aula/


Módulo 1: Diversidade religiosa e direitos humanos 
Concepções de educação, de religião e a possibilidade da difusão. Promoção e garantia dos direitos 
humanos. Igualdade, diferença e diversidade: elementos referenciais de uma prática docente em 

direitos humanos. 

Módulo 2: Intolerância religiosa no Brasil e em sala de aula 
Laicidade. Fundamentalismos e intolerância religiosa no Brasil. Reflexões éticas sobre direitos 

humanos e diversidade religiosa em sala de aula. 

Módulo 3: Elementos para promover e valorizar a diversidade religiosa 
Reflexão sobre os saberes, as práticas educativas e as metodologias da ação docente no campo dos 

direitos humanos para a promoção e a valorização da diversidade religiosa. Respeito e valorização das 
diferenças. Diálogo inter-religioso e combate ao racismo e à intolerância religiosa. 

Módulo 4: Diversidade religiosa nos materiais didáticos e objetos de 
aprendizagem 

Reflexão sobre ensino religioso e as abordagens de alguns materiais didáticos e objetos de 
aprendizagem. Reflexão sobre atividades relativas à promoção da diversidade religiosa e do diálogo 

inter-religioso. Seleção de materiais didáticos e objetos de aprendizagem, atividades, organização dos 
espaços e tempos e articulação com grupos que combatem a intolerância religiosa. 

Módulo 5: Diversidade religiosa no planejamento das aulas 
Elaboração de um plano de aula com aplicação de material didático ou objeto de aprendizagem no 
sentido de promover e valorizar a diversidade religiosa e combater o racismo e a intolerância 

religiosa.

Curso ministrado por membros do Coletivo por uma Espiritualidade Libertária: 
Silas Fiorotti, Flávio José Rocha, Angélica Tostes, e Marcos Almeida.

http://lattes.cnpq.br/6609227955714814
http://lattes.cnpq.br/5003076014211529


coordenação: 
coletivo por uma espiritualidade libertária 

informações: 
<espiritualidadelibertaria@gmail.com> 
<www.espiritualidadelibertaria.com> 
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