I. RESUMO DO CURSO
O programa CLAVES da Associação Civil Juventud para Cristo no Uruguai em parceria com o Claves
Brasil, tem o prazer de apresentar o curso de Formação de Capacitadores/as na metodologia
“Brincando nos Fortalecemos: para enfrentar situações difíceis” de prevenção das violências
sexuais contra crianças e adolescentes e promoção de fatores de fortalecimento
O curso é oferecido na modalidade semi-presencial, e busca potencializar e enriquecer o trabalho
de igrejas, organizações sociais e de pessoas comprometidas com a promoção do direito das
crianças e adolescentes a uma vida sem violência, e em especial sem violência sexual.
Os/as alunos/as que completarem satisfatoriamente a formação, poderão capacitar
educadores/as e outros profissionais que trabalham com crianças e adolescentes para
implementar uma estratégia específica de prevenção às violências sexuais através de oficinas
lúdicas e participativas com seu público alvo, denominada “Brincando nos fortalecemos para
enfrentar situações difíceis”, além de elaborar outras estratégias de prevenção através da
promoção de fatores de fortalecimento.
A capacitação tem o diferencial de agregar professores/as com conhecimentos teóricos de alta
qualidade e grande experiência profissional em prevenção dos diversos tipos de violência e
atenção direta a vítimas e vitimadores, assim como no desempenho docente e na criação e
desenvolvimento pedagógico de metodologias lúdicas para e com crianças, adolescentes e
famílias.
Estas metodologias têm sido aplicadas, validadas e avaliadas em 14 países latino-americanos.
Teoria e prática são integradas para dar aos participantes valiosas ferramentas que enriquecerão
seu trabalho de prevenção.
O enfoque sobre a prevenção das violências sexuais desta proposta é de esperança, em sintonia
com o Evangelho. Visa desenvolver fortalezas em crianças, adolescentes, famílias e comunidades,
contribuindo para o desenvolvimento das resiliências primárias e secundárias.
As igrejas e as organizações cristãs têm a potencialidade de serem atores relevantes no
enfrentamento das violências contra as crianças e adolescentes, seja pela influência que exercem
em seu âmbito interno,bem como pela possibilidade de incidência pública.
Para que esta intervenção seja relevante, é imprescindível a articulação e o diálogo integrador
entre a teologia e as práticas pastorais e a contribuição das ciências do desenvolvimento humano.
Este curso proporciona esta articulação e diálogo, bem como promove a apropriação de
ferramentas que permitem releituras do texto bíblico, imprescindíveis para desconstruir
interpretações que historicamente têm favorecido e legitimado a violência, especialmente contra
grupos vulneráveis.

Portanto, o estudo adequado do texto bíblico se torna uma ferramenta essencial para a
construção da dignidade humana, em especial, a dos mais pequenos.
Além disto, nossa metodologia permite uma interação entre o professor-facilitador e o estudante.
O marco referencial teórico do Claves se constitui a partir da antropologia cristã, do conceito de
missão integral, dos direitos humanos das crianças e adolescentes, tal como apresentados na
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, da perspectiva de gênero, gerações, classe,
raça e capacidades; da ênfase preventiva e da perspectiva das resiliências.
A esperança do Evangelho move e inspira em nossa equipe interdisciplinar a visão de que cada
criança e adolescente possa desfrutar de uma vida plena e sejam respeitados em sua dignidade e
direitos, através da identificação e promoção de capacidades fortalecedoras e promotoras do bons
tratos.
Desde 1995, o Claves trabalha na capacitação de educadores/as e demais profissionais que
trabalham com crianças e adolescentes, no desenvolvimento de materiais didáticos e
metodologias de intervenção, e em campanhas de sensibilização pública, que têm sido aplicadas
em toda a América Latina.
“Brincando nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis”, é uma das metodologias criadas
para a prevenção da violência sexual.
Ao longo destes vinte anos, foram capacitados/as mais de 5.000 profissionais em 14 países latinoamericanos. Estas pessoas realizaram uma sequência de oficinas lúdicas de prevenção às
violências sexuais com milhares de crianças e adolescentes.

Cada pessoa que realizar esta formação poderá ministrar cursos básicos “Brincando nos
fortalecemos para enfrentar situações difíceis” dirigidos a educadores/as e demais profissionais
que trabalham de forma direta com crianças e adolescentes. Por sua vez, cada um destes
profissionais capacitados, poderá aplicar a proposta de prevenção às violências sexuais, com
crianças pré-escolares, escolares e adolescentes, com os quais trabalha regularmente. Deste
modo o número de crianças e adolescentes impactados vai se multiplicando exponencialmente.

CURSO:
FORMAÇÃO DE
CAPACITADORES
EM “BRINCANDO
NOS
FORTALECEMOS”
Metodologia de
prevenção às
violências sexuais
contra crianças e
adolescentes e
promoção de
resiliências (fatores
de fortalecimento).

Equipe
docente
do
Claves

Semi presencial

-Intervenções
institucionais e
comunitárias
preventivas.
-Capacitação de
educadores/as
e demais
profissionais
em “Brincando
nos
fortalecemos
para enfrentar
situações
difíceis”

Aplicação do
“Brincando nos
fortalecemos para
enfrentar situações
difíceis” em
diferentes países.
Sequencia de 7 a 9
oficinas lúdicas com
crianças préescolares, escolares
e adolescentes na
instituição de
referência dos
profissionais
capacitados.

II. OBJETIVOS
Formar capacitadores/as de educadores/as e demais profissionais na metodologia “Brincando nos
fortalecemos” a fim de prevenir os maus-tratos e as violências sexuais contra crianças e
adolescentes, tanto em contextos eclesiais como sociais na América Latina.
Para tal, o curso: Formação de Capacitadores em “Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar
Situações Difíceis”: metodologia de prevenção das violências sexuais contra crianças e
adolescentes e promoção de fatores de fortalecimento pretende que os participantes alcancem
quatro objetivos concretos:
● Reconhecer e ampliar os conceitos do desenvolvimento saudável de crianças e
adolescentes e seus fatores promocionais.
● Aprofundar os conhecimentos e ferramentas de abordagem sobre maus-tratos e
violências sexuais contra crianças e adolescentes, em seus diferentes aspectos.

● Promover o desenvolvimento de uma hermenêutica bíblica libertadora, a partir da
criança e da perspectiva dos bons tratos, que permita desenvolver ferramentas
espirituais de construção da dignidade infanto-juvenil, superando leituras que
invisibilizam, naturalizam ou promovem a violência contra crianças e adolescentes.
● Aprofundar aspectos teóricos, metodológicos e vivenciais na proposta “Brincando nos
fortalecemos para enfrentar situações difíceis” com foco na prevenção e na resiliência a
partir de uma perspectiva esperançadora.
● Desenvolver a capacidade docente com adultos tanto de forma teórica quanto prática.

III. DOCENTES E TUTORES
Profissionais da saúde, da educação, das pastorais, e das ciências sociais e humanas,
vinculados a igrejas ou organizações cristãs, preferencialmente com formação nas áreas de
sexualidade, violência, infância e adolescência.

IV. DOCENTES Y TUTORES
DOCENTES:

A equipe docente é formada por profissionais de reconhecida trajetória e testemunho
cristão público.
Alicia Casas Gorgal
● Doutora em Medicina pela Universidad de la República
Oriental del Uruguay (UDELAR)
● Especialista em Psiquiatria pela Facultad de Medicina.
(UDELAR)
● Sexóloga Clínica. Terapeuta familiar sistêmica. Terapeuta
EMDR.
● Consultora da Tearfund United Kingdom.
● Fundadora e Coordenadora pedagógica do Claves. Cocriadora da metodologia “Brincando nos fortalecemos
para enfrentar situações difíceis”.
● Por meio do programa Claves tem ministrado cursos e oficinas em vários países de
América Latina.
● Autora de várias propostas metodológicas de prevenção da violência contra a
infância para o Claves, Movimiento Juntos con la Niñez y Juventud, World Vision
LACRO, Viva Network, Eirene, etc. Docente convidada da Facultad Latinoamericana
de Ciencias sociales (FLACSO).
● Uruguaia. Reside em Montevideo, Uruguai.

Alexandre Carlos Gonçalves
•
•
•
•

•

Graduado em Ciências Religiosas (PUC Campinas).
Mestrando em Teologia com ênfase em Estudos da Paz pelo
Bethany Theological Seminary - EUA.
Formação livre em Violência Doméstica e Abuso Sexual contra
crianças e adolescentes (Unicamp).
Experiência nas áreas temáticas: Paz e transformação de
conflitos, protagonismo infanto-juvenil, elaboração de políticas
de proteção, sexualidade na infância e adolescência.
Consultor do Claves desde 2010. Reside em Campinas, São Paulo.

Marilene De Almeida Oliveira
● Formada em Psicologia pelo Instituto Metodista de Ensino
Superior de São Bernardo do Campo, especialista em
Psicopedagogia, Mestre em Educação pela Universidade de
Sorocaba.
● Especialista em metodologias de enfrentamento à violência
contra a criança e o adolescente (PUC-PR).
● Possui ampla experiência como professora em diferentes
instituições de ensino superior e na gestão de projetos sociais.
● Atuou como coordenadora nacional de Programas Sociais da
APROSES (Assistência e Promoção Social Exército de Salvação).
● Atua como psicóloga da Secretaria da Saúde de Sorocaba e Técnica do Projeto:
"Escutar é cuidar" da Pastoral do Menor
● Consultora do Claves desde 2015. Reside em Sorocaba, SP.
Jane Menezes Blackburn
●
●
●
●
●

Formada em Psicologia pela Universidade Católica de
Pernambuco, com pós-graduação em Aconselhamento Pastoral
pela Universidade Metodista de São Paulo.
Atua como assessora de projetos da Igreja Metodista na Região
Missionária do Nordeste. É diaconisa da Igreja Metodista da
Região Missionário do Nordeste.
Tem ampla experiência de trabalho na gestão, avaliação e
assessoria de projetos sociais, como psicóloga clínica e docente
em instituições de ensino superior.
Experiência nas áreas de: desenvolvimento comunitário e superação da violência
familiar.
Consultora do Claves desde 2006. Reside em Olinda, PE.

Delâine Cavalcanti Santana de Mel
● Possui Graduação (1982), Especialização (1999), Mestrado
(2007) e Doutorado em Serviço Social (2011) pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE).
● Atua como professora adjunta efetiva na UFPE e como docente
visitante na Universidade Católica de Pernambuco.
● Ampla experiência na pesquisa dos temas: violência doméstica
e intrafamiliar, violência de gênero, direitos sexuais e direitos
reprodutivos, políticas de saúde, políticas de saúde da mulher,
desigualdades sociais e políticas públicas.
● Atuou como Assistente Social na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da
Cidade do Recife e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.
● Consultora do Claves desde 2008. Reside em Recife, PE.
Denise Da Silva Maranhão
● Formada em Serviço Social.
● Atua como Assistente Social há 30 anos em organização não
governamental na área de assistência social e educação.
● Possui experiência em desenvolvimento comunitário, projetos
sociais voltados para crianças e adolescentes, conselhos de
Direitos/Políticas Públicas, e capacitação de equipes sociais.
● Consultora Claves desde 2007. Reside em Sabinópolis, MG.
Ivan Ferreira Da Silva
● Formado em Pedagogia, com pós-graduação em
Psicopedagogia e “Democracia participativa, república e
movimentos sociais”. Mestre em Relações Internacionais.
● Atua como assessor técnico e consultor institucional em
temáticas referentes a: Sistema de Garantia de Direitos, gestão
de programas e projetos sociais; democracia participativa e
Conselhos de Direitos; prevenção da violência contra crianças e
adolescentes.
● Atuou como Conselheiro dos Direitos da Criança e do
Adolescente em Belo Horizonte e no Estado de Minas Gerais.
● Diretor da Atrium Educação Social e Desenvolvimento Humano.
● Consultor do Claves desde 2009. Reside em Belo Horizonte,
MG.

Janine De Souza Vargas Smits
● Formada em Psicologia, há 22 anos, com pós-graduação em
Psicopedagogia.
● Atua como Psicoterapeuta em consultório particular, e como
Psicóloga Social na Associação REMER no Serviço Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - Rio de Janeiro e no Serviço de
Acolhimento de Crianças e Adolescentes - Pequeri MG.
● Possui ampla experiência em serviço de acolhimento de crianças
e adolescentes, acompanhamento familiar, CRAS, e em
psicologia clínica.
● Consultora do Claves desde 2009. Reside em Pequeri, MG.

TUTORES:
Mónica Rey San Román
● Técnica em Administração de Empresas. Escuela de
Administración. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de
la República
● Técnica em Windows e Design Gráfico. Instituto Bios.
● Capacitação em Educação à Distância, Design de Conteúdos
Educativos digitais. Gestão e administrativo em ambientes
virtuais de aprendizagem.
● Uruguaia, reside em Montevideo.

Riziely Novato Herrera
● Bacharel em Comunicação Social - habilitação em Relações
Públicas. Universidade Federal de Goiás.
● MBA em Didática e Metodologia do Ensino Superior.
Unianhanguera.
● Bacharel em Teologia. Seminário Teológico Renovado Brasil
Central.
● É missionária e atua com comunicação no terceiro setor.
● Consultora do Claves desde 2015. Reside em São Paulo, SP.

V. CAPACIDADES QUE O CURSO VISA FORTALECER
Nossa proposta parte do reconhecimento do protagonismo para o qual cristãos e cristãs em
geral foram chamados/as, com a convicção de que o enfrentamento da violência em nossa
sociedade e em nossas comunidades de fé não é só uma tarefa para especialistas.
Assim, concebemos o empoderamento das pessoas e, em particular, dos membros e
membras das igrejas, como um processo educativo integral, que busca desenvolver e
fortalecer, em cada um/a dos/as participantes, as capacidades necessárias para seu
desempenho como educadores/as, orientadores/as e, fundamentalmente, como agentes
ativos/as e mobilizadores/as tanto no contexto eclesial como social.
Entendemos por capacidades, aqueles conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que os
participantes desenvolverão para intervir no seu entorno, propondo e implementando
alternativas de solução frente aos problemas da violência doméstica e familiar nos contextos
em que estes se encontram, com uma ênfase preventiva. Da mesma maneira, formar líderes
e lideranças a partir da igreja supõe também formar cristãos e cristãs que assumam uma
tarefa profética e de serviço a partir de suas comunidades de fé no âmbito em que
promovem a missão.
A relação entre os objetivos do curso e as capacidades que se espera desenvolver nos
participantes podem ser esboçadas no seguinte quadro:
OBJETIVOS

Reconhecer e ampliar os
conceitos
sobre
o
desenvolvimento saudável de
crianças e adolescentes.

Aprofundar
conhecimentos
sobre maus-tratos e violência
sexual contra crianças e
adolescentes.

CAPACIDADES A DESENVOLVER
● Utiliza o conceito de desenvolvimento como processo
contínuo.
● Conhece as características das diferentes etapas de
desenvolvimento da infância e adolescência, segundo
diferentes autores, podendo promovê-las saudavelmente.
● Pode identificar situações que se que se afastam do
desenvolvimento esperado para idade, condição e
contexto.
● Conhece estratégias contextuais de promoção de
resiliências na infância e adolescência.
● Analisa e reflete sobre situações de maus-tratos e violência
sexual a partir da observação e o diagnóstico nos contextos
sociais da comunidade.
● Integra conhecimentos e experiências, articulando
conteúdos teóricos com a realidade.
● Integra adequadamente experiência pessoal, suas crenças
e emoções em relação à violência.
● Conhece modelos de intervenção do estado e da sociedade
civil (ONGs, movimentos sociais e igrejas), com ênfase na
prevenção.

Promover uma hermenêutica
bíblica libertadora que permita
ensaiar novas práticas de
gênero e gerações.
Aprofundar aspectos teóricos,
metodológicos e vivenciais na
proposta
“Brincando
nos
fortalecemos para enfrentar
situações difíceis” (BNF) com
foco na prevenção e na
resiliência a partir de uma
perspectiva esperançadora.

Desenvolver
prática
e
teoricamente a capacidade
docente com adultos.

● Adquire ferramentas básicas para uma leitura e reflexão
crítica sobre interpretações bíblicas que legitimam a
violência, em especial contra a infância.
● Incorpora uma hermenêutica bíblica libertadora.
● Incorpora as perspectivas transversais de prevenção e
resiliências nos aspectos teóricos e pode aplicá-los em
geral e em uma metodologia concreta.
● Elabora com fluência o planejamento da intervenção
educativa com base no material didático, a fim de
fortalecer o rol de participantes como capacitadores de
agentes de prevenção de maus-tratos e especialmente de
violência sexual contra crianças e adolescentes.
● Pode desenvolver outras intervenções preventivas em sua
organização e comunidade.
● É capaz de elaborar ferramentas didáticas para a educação
de adultos.
● Adquire a capacidade de ensinar a conduzir com fluência
cada uma das ferramentas didáticas da proposta Brincando
nos Fortalecemos para Enfrentar situações Difíceis.
● Conduz a gestão da organização e ministração de cursos
para educadores/as.

VI. METODOLOGÍA
A metodologia do curso “Prevenção das violências sexuais contra crianças e adolescentes e
promoção de fatores de fortalecimento”, se fundamenta em três pilares: conceituar, internalizar e
aplicar. Para tal, a dinâmica a utilizar gira em torno da revisão dos alunos na bibliografia utilizada;
os trabalhos de assessoria e tutoria por parte dos facilitadores; e a participação ativa dos alunos
de acordo com as atividades propostas para facilitar sua aprendizagem.
O processo começa com um curso presencial, na qual permite uma primeira aproximação da
metodologia e ao material didático. Esta instância tem demonstrado ser fundamental para a
motivação dos participantes, para a construção do grupo, e para o exercício prático da capacidade
docente de forma supervisionada.
Tendo em conta que se trata de uma proposta educativa, em grande parte, sob a modalidade elearning (aprendizado virtual), os conteúdos se desenvolverão através de materiais e recursos
didáticos multimídia, que poderão ser acessados na plataforma Moodle.
Espera-se que os participantes tenham um papel ativo e dinâmico durante todo o processo
mediante a leitura dos materiais de estudo, a interação com os professores, a participação dos
fóruns de discussão, a elaboração de ensaios e relatórios de leitura, o desenvolvimento de tarefas,

a apropriação do programa e material didático por meio da aplicação, e investigação a partir da
bibliografia sugerida.

VII. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
O aluno será qualificado de acordo com o cumprimento das atividades ou tarefas segundo a
seguinte classificação:

Ensaios

Relatórios de Leitura

Participação em fóruns

Trabalhos em grupo

Outras tarefas ou
atividades

Tipos de atividades a realizar
A bibliografia apresentada para o aluno constitui um espaço
para que se possa produzir novas ideias. Neste sentido, os
ensaios buscam que o aluno desenvolva um discurso próprio a
partir dos novos conhecimentos adquiridos.
Consistem em textos redigidos pelos alunos que sintetizem as
principais ideias ou teses de uma leitura específica, com vistas
a realizar um comentário ou opinião crítica.
Como parte do processo de aprendizagem os alunos deverão
emitir opiniões e comentários sobre os temas ou os problemas
apresentados no curso. Suas intervenções serão
compartilhadas com seus demais companheiros através dos
fóruns de discussão, espaços desenhados para o intercâmbio
de ideias e diálogo entre os alunos.
O curso oferece a oportunidade de intercambiar ideias e
experiências com estudantes de diferentes países. Por isso
pedimos que formem equipes de trabalho de no máximo três
integrantes e resolvam um trabalho proposto.
Consistem essencialmente em redigir opiniões, compartilhar
experiências, realizar apresentações em power point, breves
investigações ou pesquisas, efetuar comentários de vídeos,
documentários ou filmes, entre outros exercícios que
envolvam análises críticas.

Quanto ao sistema de qualificação, visto que o curso está composto de cinco módulos, o
módulo 1,2 e 4 correspondem a 25% da nota final, enquanto o módulo 3 corresponde a 15%
da nota final, e o módulo presencial a 10% da nota final.
Cada módulo está composto, por sua vez, por um determinado número de sessões (S), as
quais possuem, cada uma, uma nota (NS),até uma pontuação de 20 (vinte). A nota de cada
sessão é atribuída segundo o cumprimento das tarefas por parte do aluno. Além das sessões,
a nota do módulo (NM) também inclui a avaliação de um texto de introdução geral, que é
posto à disposição do participante no início de cada módulo. A nota correspondente a esta
avaliação (NI) tem a mesma porcentagem que a nota de uma sessão.

VIII. CONTEÚDOS
Módulos Virtuais
I.
DESENVOLVIMENTO
SAUDÁVEL DA INFÂNCIA
E ADOLESCENCIA

Objetivos
Fortalecer
os
conhecimentos
dos
participantes
sobre
crescimento
e
desenvolvimento
de
crianças e adolescentes, a
partir de uma visão
integral.
Aumentar as ferramentas
pessoais e profissionais
com as quais contam os
participantes,
para
favorecer
processos
saudáveis, assim como
detectar situações de
risco.

Sessões
1. Diferentes olhares sobre o
desenvolvimento de crianças e
adolescentes. Bons tratos para
a infância.
2. Apego e
desenvolvimento
emocional: uma base segura
para crescer.
3. Características segundo a idade
(crianças).
4. Características segundo a idade
(adolescentes).
5.

Sexualidade sob a lupa:
Definições e mudanças. Infância
e adolescência.

6. Famílias na América Latina.
II. MAUS TRATOS E
VIOLÊNCIA
SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.

Fortalecer
os
conhecimentos
dos
participantes a partir de
uma abordagem que
contempla
a
multifatorialidade
do
tema, sabendo que a
violência sexual, se insere
no marco mais amplo,
dos maus tratos contra a
infância e adolescência,
mas tem particularidades
que
a
fazem
essencialmente diferente
de outros tipos de maus
tratos.

1. Aspectos históricos e definições.
As formas e os números da violência
sexual não comercial e comercial.
2.Modelos explicativos e vias de
intervenção.
3. Dinâmica da violência sexual.
4. Modalidades de intervenção em
situações de violência sexual.
5. Recursos locais e profissionais.
6. Prevenção da violência sexual.
Níveis, estratégias, modalidades.

II. REFLEXÃO BÍBLICOTEOLÓGICA
SOBRE
INFÂNCIA, FAMÍLIA E
BONS TRATOS

IV. CHAVES DO JOGO E
PREVENÇÃO, BRINCANDO
NOS FORTALECEMOS

Revisão
de
interpretações bíblicas,
conceitos teológicos e
práticas pastorais em
torno
das
relações
familiares
(homemmulher e adulto-criança)
nas igrejas, a fim de
desenvolver um marco
bíblico-teológico e uma
proposta de trabalho
pastoral
capaz
de
responder a realidade da
violência
contra
a
infância e adolescência.

1. Do projeto de Deus à depravação
do ser humano.

Se
apropriar,
procedimental
e
conceitualmente, da
filosofia
e
intencionalidade que
respalda o marco do
programa
Claves:
Brincando
nos
fortalecemos
para
enfrentar
situações
difíceis.

1. Prevenção da violência sexual;
múltiplos
caminhos.
Aprofundamento
e
prática
metodológica.

2. As crianças e adolescentes no
plano de Deus.
3. Como nos aproximarmos da
mensagem bíblica?
4. Do Deus da tirania ao Deus da
ternura.

2. A opção pelo desenvolvimento de
fortalezas e capacidades através do
jogo
e
da
participação.
Aprofundamento
e
prática
metodológica.
3. Violência sexual, resiliência e
prevenção.
Aprofundamento
e
prática
metodológica.
4. Desenvolvimento específico de
fortalezas em crianças e adolescente
frente à violência sexual através do
BNF. Aprofundamento e prática
metodológica.

5. Estrutura geral do programa para
as três faixas etárias. Oficinas com
crianças adolescentes. Formação de
educadores
na
proposta
metodológica BNF. Aprofundamento
e prática metodológica.
6. Organização de cursos básicos
BNF. Aprofundamento e prática
metodológica.

IX .CARGA HORÁRIA
● Curso presencial: 50 horas
● Cursos a distância: Os módulos 1,2 e 4 duram 6 semanas, com uma carga horária de
aproximadamente 10 horas semanais. O módulo 3 dura 4 semanas. Total da carga
horária à distância: 220 horas.
● Aqueles que realizarem a prática posteriormente agregarão 24 horas.
Carga horária total: 294 horas

X. PERFIL DOS ALUNOS/AS:
● Afinidade com o marco referencial do Claves.
● Formação universitária ou técnica.
● Preferencialmente ter participado do Curso Básico Brincando nos fortalecemos para
enfrentar situações difíceis e ter aplicado oficinas com crianças e adolescentes.
● Apoio institucional para aplicar a capacitação para educadores posteriormente.
● Experiência em educação com adultos, adolescentes e crianças.
● Acesso à Internet.
● Disponibilidade para participar do curso presencial durante 5 dias consecutivos em
Recife/PE.
● Disponibilidade de 10 horas semanais de dedicação durante a formação a distância.
● Compromisso pessoal e/ou institucional de cobrir os custos do curso. Existe um fundo
de bolsas parciais que serão concedidas segundo estudo de casos particulares.

XI. CRONOGRAMA DO CURSO
Inscrições e solicitações de bolsa até 31 de dezembro de 2017.
Módulo

Módulo PresencialAprofundamento teórico,
metodológico e vivencial na
proposta ‘Brincando nos
Fortalecemos para Enfrentar
Situações Difíceis’

Duração

Carga
Horária

Data

Custo
R$ 2208,00*

5 dias de
capacitação
presencial

50 horas

5 a 10 de
março de 2018

Fundação
CECOSNE.
Recife,
PE.

* Inclui
hospedagem
simples
compartilhada,
alimentação e
materiais didáticos

Ambientação ao espaço
virtual

1 semana

Módulo Virtual 1Desenvolvimento saudável
da infância e adolescência.

6 semanas

60 horas

21 de março a
1 de maio

Módulo Virtual 2- Maustratos e violência sexual
contra crianças
adolescentes.

6 semanas

60 horas

Módulo Virtual 3- Reflexão
bíblico-teológica sobre a
infância, família e bons
tratos.

4 semanas

Módulo Virtual 4- Chaves do
jogo e prevenção. Brincando
nos fortalecemos.

Local

6 semanas

14 a 20 de
março
Virtual

R$ 512,00

23 de maio a
3 de julho

Virtual

R$ 512,00

40 horas

25 de julho a
21 de agosto

Virtual

R$ 384,00

60 horas

12 de
setembro a
23 de outubro

Virtual

R$ 512,00

TOTAL

R$ 4128,00

XII. OS ORGANIZADORES

Claves Uruguai
Bons tratos para a vida: propostas lúdicas, criativas e participativas para a prevenção da
violência e a promoção dos bons tratos na infância e adolescência.
MISSÃO: Identificar e promover capacidades fortalecedoras e promotoras dos bons
tratos na infancia e adolescencia frente a violência
VISÃO: Que cada criança e adolescente desfrute de uma vida plena e seja respeitado
em sua dignidade e direitos.
Desde 1995, o Claves busca gerar conhecimentos, construir ferramentas didáticas e abrir
espaços de participação, protagonismo e incidência social e política.
Está organizado nas seguintes áreas:
● Produção de programas e materiais didáticos para o trabalho direto com crianças,
adolescentes, famílias, instituições e comunidades.
● Capacitação de educadores e profissionais em temáticas vinculadas à prevenção
da violência e a promoção dos bons tratos, em forma presencial e à distância.
● Transferência metodológica para outros países da América Latina através de
instituições e redes irmãs.
● Programa Buentrato, que agrupa as campanhas de sensibilização pública “um
trato pelos bons tratos”, “Uruguai, país dos bons tratos”. O Projeto Buentrato em
red agrupa as campanhas a nível regional.
● Reflexão bíblico-teológica como ferramenta para a promoção dos bons tratos e apoio
às organizações baseadas na fé cristã.
● Incidência em políticas públicas.

Nyack College foi fundada em 1882 na cidade de Nova York (EUA) pelo Dr. AB Simpson. Sua
população estudantil chegou a quase 3.400 nos campus de Nova York, Manhattan e em San
Juan (Porto Rico). Nyack é uma universidade cristã reconhecida pela U.S. News and World
Report por ter uma das mais diversas populações estudantis da nação. O seminário
Teológico Aliança foi fundado em 1960 e é o seminário oficina da Aliança Cristã e Missionária
(Christian and Missionary Alliance).

Paz e Esperança é uma ONG cristã de direitos humanos dedicada a defender e promover a
justiça a favor de pessoas e comunidades em situação de pobreza ou afetadas de distintas
formas de injustiça (www.pazyesperanza.org). Trabalha desde 1996 na prevenção, incidência
e enfrentamento da violência exercida contra mulheres e crianças. Como resultado, a partir
de nossa prática, os avanços de distintos ramos do saber humano e a experiência dos
próprios estudantes, garantimos que o presente curso contribuirá para formar relações
familiares saudáveis.

Informação de contato:
Claves Brasil
Web: www.clavesbrasil.org
Email: contato@clavesbrasil.org

