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A ação de extensão denominada Rede de Professores: Espiritualidade e resgate de saberes integrais 
propõe estabelecer um espaço de troca e intercâmbio entre professores interessados na temática da 
espiritualidade e dos saberes integrais aplicados a educação. Propõe uma reflexão sobre a espiritualidade na 
educação a partir das experiências tanto pessoais quanto profissionais dos docentes, estimulando: práticas 
pedagógicas solidárias que permitam potencializar atividades no cotidiano escolar; desenvolvimento de 
atividades que possibilitem questionar as visões de mundo e expressar diferentes formas de interpretar a 
realidade, apresentando aspectos teórico-conceituais da religiosidade/espiritualidade na escola e no ensino 
superior, destacando as questões de laicidade e direitos humanos; Tenciona também provocar uma reflexão sobre 
a importância dessa temática na construção de um mundo mais solidário, ecológico e inclusivo. As atividades 
buscarão desenvolver dinâmicas e vivências que possibilitem a sensibilização para valores universais de forma 
laica.  O conteúdo a ser desenvolvido abordará os conceitos de religiosidade e espiritualidade; diferenciação de 
laicismo e laicidade; inclusão da religiosidade/espiritualidade nas práticas de ensino. A partir de percepções e 
fundamentos teórico metodológicos abriremos espaço para trabalhar com a “horizontalidade de papéis” e na 
importância de cada um deles, ou seja, um espaço democrático onde todos possam ensinar e todos possam 
aprender. É sob a perspectiva da “horizontalidade de papéis” acreditamos que poder atingir níveis mais 
profundos de interpretação, onde a ideia de um possa complementar a do outro, e assim dialética e 
sucessivamente, ampliar e potencializar a construção de sentido e de significado. Estudos apontam que, 
atividades pedagógicas desenvolvidas de colaborativamente possibilitam a superação barreiras/dificuldades e 
oportuniza criar uma rede de relacionamentos mais ampla, fora dos limites locais, oportunizando a todos 
desfrutar de uma visão mais universal. Serão utilizadas recursos como apresentação de powerpoint, vídeos 
curtos, técnica práticas de relaxamento e visualização com música e dinâmica de grupo. Destina-se a 50 
professores e/ou alunos de licenciatura interessados na qualificação e na ótica de uma educação permanente. 

 


