
 

SEMEAR VIRTUAL 

FORMAÇÃO DE EVANGELIZADORES 

Ações Virtuais junto à Evangelização da Infância e Juventude 

A ação evangelizadora espírita junto à criança e ao jovem 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 e da Juventude 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, os evangelizadores espíritas de todo o país estão sendo 

convidados a diluírem fronteiras e trilharem caminhos virtuais de aproximação, de modo 

a oferecerem às crianças e jovens 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. 

A formação será realizada de forma virtual pela plataforma Google Meet e a 

programação está apresentada a seguir, detalhando-se as ferramentas, tópicos 

abordados, dias, horários e procedimento de inscrição: 

● Público alvo: evangelizadores espíritas de infância e juventude do DF. 

● Objetivo: promover o conhecimento acerca de espaços e ferramentas virtuais 

que contribuam para a prática da evangelização espírita com as crianças e 

jovens em ambientes virtuais, de modo a potencializar e promover o 

aprimoramento contínuo da ação evangelizadora espírita. 

● Programação: a formação contempla 6 encontros virtuais de 1 hora e 30 

minutos cada, com programação específica para o compartilhamento das 

diferentes ferramentas virtuais. 

● Requisito instrumental: possuir computador (preferencialmente), celular ou 

tablet com acesso à internet. 

 



 

● Data e hora de realização:  

Ferramenta Dia / Hora Tópicos Abordados 

1. Google Meet 
e Orientações 

para os 
encontros 
virtuais. 

17/05/2020 
15h às 
16h30 

● Manuseio da ferramenta para que o participante tenha 
autonomia de conseguir realizar e moderar uma 
videoconferência. 

● Orientações para o planejamento de um encontro online. 
● Práticas que estimulem o vínculo entre evangelizador e 

evangelizando.   
● Segurança online. 
● Compartilhamento de experiências. 

2. Ferramenta 
Padlet. 

18/05/2020 
20h às 
21h30 

● Criação da conta na ferramenta. 
● Orientações para construção, configuração e 

compartilhamento do Padlet. 
● Utilização dos Layouts. 
● Utilização da ferramenta no contexto da evangelização. 

3. Ferramentas 
Kahoot, 
Stopts, 
Google 

Jamboard, 

      Emoji 
Keyboard. 

20/05/2020 
20h às 
21h30 

● Gamificação no encontro de evangelização. 
● Painel de desenhos compartilhados. 
● Orientações para construção, configuração e 

compartilhamento da ferramenta jamboard. 
● Utilização de Emoji no material da evangelização 

infantojuvenil. 

4. Ferramentas 
Formulários 

Google, 
Mentimeter. 

21/05/2020 
20h às 
21h30 

● Orientações para construção, configuração e 
compartilhamento da ferramenta google formulários. 

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

● Utilização das ferramentas no contexto da evangelização. 

5. Power Point 
Canvas, 
Pixton, 
Bitmoji. 

22/05/2020 
20h às 
21h30 

● No PowerPoint, manusear a ferramenta observando o 
grande potencial nos aspectos de criação de imagens e 
construção de áudios e vídeos.  

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

● Criação de um emoji (avatar) usando o celular e o 
compartilhamento dessa imagem nas suas criações. 

● Orientações para criação da conta, construção, 
configuração e compartilhamento dos arquivos criados 
com auxílio da ferramenta Pixton, criação de histórias em 
quadrinhos. 

6. Google 
Classroom e 
Google fotos 

23/05/2020 
20h às 
21h30 

● Criação e configuração do ambiente virtual Classroom. 
● Culminância da utilização das ferramentas no ambiente 

virtual. 



 

• Procedimento de inscrição: No dia 14/05/2020 serão abertas as inscrições 

pelo site da Federação Espírita do Distrito Federal – FEDF, que também 

fornecerá todas as informações sobre a formação. Site: www.fedf.org.br. 

O período de inscrição terá abertura no dia 14/05/2020 e o encerramento 

acontecerá de acordo com a tabela abaixo ou alcançado o número máximo 

de 200 participantes. 

Depois da realização da inscrição, cada participante receberá um e-mail com 

um link que dará direito a entrar em um grupo de WhatsApp fechado e 

temporário de 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. 

Outro canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas é o e-mail 

dij.semear@fedf.org.br. 

Período de Inscrição  Início Final 

1. Google Meet e Orientações para 
os encontros virtuais. 

14/05/2020 16/05/2020 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3b40B
MKWa_lZFnV0iE9oifuz5BvTKVBfczPwqdpxWdeSEFA/viewfor
m 

2. Ferramenta Padlet. 

14/05/2020 17/05/2020 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjSUff
mSAPDwTgx8qOgfS-eb9vsU05jufUjmsc4W-
X3ZFbw/viewform 

3. Ferramentas Kahoot, stopts, 

Google Jamboard,       Emoji 
Keyboard. 

14/05/2020 18/05/2020 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTuzzXb
qBTOHIAwcQf69sFfxzSP91p6HO_4-ur6gIdk4-Cfg/viewform 

4. Ferramentas Formulários Google e 
Mentimeter. 

14/05/2020 19/05/2020 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuBhU4
BtoWZ5LVFLEF8-
8Pn9kmPs5Ch9W4lK4HWgQjUPQv0A/viewform 

5. Power Point Canvas, Pixton, 
bitmoji. 

14/05/2020 20/05/2020 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesXAu8Y
MVg4Tlh4HiV1NWZuqxywsTb4JgXZxqcVgsZ6o8oUg/viewfor
m 

6. Google Classroom e Google fotos 

14/05/2020 21/05/2020 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUP_a2e
1BTgydtZ1p-
1GAutHkm3cW38QpVVbEBFMNAqlVmkA/viewform 
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