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 FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE 
 VICE-PRESIDÊNCIA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 AVALIAÇÃO - PLANO DE AÇÃO 2019-2020 
REGIÃO LESTE - 1ª e 14ª UREs 

     1a URE 14a URE  

UR
E Como faremos  

Ações do ME 
Catarinense a 
ser utilizado 

Quando  Resp. REALIZA
DAS 

NÃO 
REALIZA

DAS 

A 
SERE

M 
MANTI
DAS 

REALIZA
DAS 

NÃO 
REALIZA

DAS 

A 
SERE

M 
MANTI
DAS 

JUSTIFICA
TIVAS 

  DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO 
ESPIRITISMO 

  
Abordar essa questão nos cursos 
de formação, abordando a 
qualidade doutrinária 

    
URE - 
Gabriel   X X x   x   

  Formação para contação de 
histórias/encontro do livro infantil 

        X X         

  
O próprio trabalhador estar 
participando dos estudos nas 
casas espíritas 

        X           

  
Levar o livro para apresentar aos 
evangelizandos a fonte do 
conteúdo 

        X           

  
Criação de uma biblioteca infantil 
ou colocar em conjunto com a 
biblioteca na casa espírita 

        X X         

  DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS 
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Integrar, inserir e promover o 
protagonismo do jovem enquanto 
trabalhador espírita 

  Imediata URE X   X         

  
Fortalecimento dos setores de 
Juventude (SEJU)     URE X   X         

  

Conscientização dos dirigentes de 
casa espírita sobre o potencial do 
trabalhador jovem, mediante a 
criação de materiais, reuniões, que 
contenham os meios de implantá-la 
no Centro Espírita em conjunto 
com o SEJU 

    URE   X X         

  

Conscientização dos jovens, das 
juventudes sobre a possibilidade 
de atuarem como trabalhadores 
espíritas 

    URE X   X         

  

Capacitar e integrar o jovem para o 
trabalho em Centro Espírita com 
auxílio do SEJU e dirigentes da 
casa. 

    URE   X X         

  Promover o conteúdo do 
protagonismo juvenil 

    URE / 
CE 

X   X         

  

Promover espaço para ações para 
as crianças e jovens: 
- leitura para as palestras 
- irradiação no livro, trazer os 
nomes 
- trazer as crianças ou jovens como 
“ajudante” para elaborar e executar 

        X X         
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as aulas 
- construir juntos 

  DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

  

Criar grupos de pais com os 
evangelizadores para se 
envolverem e conscientizarem da 
importância 

      X   X         

  

Eventos artísticos que os grupos 
apresentem alguma criação sobre 
conteúdo trabalhado para família 
envolver 

        X X         

  
Palestras sobre a evangelização 
pelos evangelizadores, jovens e 
crianças na casa. 

      X   X         

  

Trazer trabalhadores de outras 
áreas da casa espírita para ajudar 
e vice-versa. Unir forças para 
conscientizar. 

        X X         

  
Fortalecer o grupo de 
evangelizadores para planejarem, 
avaliarem, trocas/vínculo 

      X   X         

  
Encontro de formação (momentos 
de trocas de experiências e 
confraternização) 

  Trimestral URE X   X   x x Agendad
a 2020 
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Momentos de trocas de 
experiências e confraternização.     

URE e 
Casas 
Espíritas 

X   X x   x   

  
Trocas de experiências através de 
notícias vinculadas a 
meios eletrônicos. “DEFIJ News” 

  

1ª 
quinzena 
de 
dezembro 

Guilherm
e Tonini; 
Stéfany; 
(eleger 1 
represent
ante por 
casa 
para ser 
a ponte), 
se 
tiver uma 
área de 
comunic
ação na 
casa, 
esta 
pode ser 
a 
responsá
vel 

X   X         

  
ENEESC – manter: trabalhadores 
de outras áreas (repetir item 4 do 
planejamento de 2019). 

      X   X         

  

Divulgar nos trabalhos dos centros 
a importância do grupo de pais, 
grupos de whatsapp de pais e 
vangelizadores.  

        X X         
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  Confraternização, acolhimento 
para os pais, vínculo 

        X X         

  DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 

  Sarau de Arte Espírita 
Centro 
Espírita/Comu
nidade 

Periodica
mente de 
acordo 
com a 
possibilida
de da 
Casa 

Centro 
Espírita   X           

  
Incentivar o protagonismo jovem 
nas atividades do Centro Espírita 

Centro 
Espírita Constante 

Centro 
Espírita e 
SEJU 

  X X         

  
Estudo continuado dentro de cada 
casa espírita do documento 
orientador do ME 

  Quinzanal 
/ mensal 

Casas 
Espíritas 

X   X         

  Palestras nas Casas Espíritas   Outubro 
URE e 
Casas 
Espíritas 

X   X x   x 

14ªURE 
reserva 

um 
trimestre 

p/ 
palestras 
com tema 
"FAMÍLIA

" 
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Nas reuniões de diretoria nas 
Casas Espíritas cada área vai ter 
alguns minutos para falar sobre a 
sua área (20 minutos) 

  

Conforme 
o 
calendário 
das 
Casas 

Casas 
Espíritas   X           

  

Formação continuada entre as 
casas Espíritas, cada uma prepara 
o conteúdo para apresentar em 
outra casa, e estabelece divisões 
de responsabilidade entre elas: 
lanche, dinâmica de integração, 
conteúdo, artístico 

ENEESC 

3 
continuad
as. 
Trimestral 

URE e 
Casas 
Espíritas 

X   X         

 JUNIOR VIDAL                     
 AUTISMO                     
 ERTE                     
 CICLO DE PALESTRAS                     
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FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE 
 VICE-PRESIDÊNCIA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 PLANEJAMENTO 2020-2021 
REGIÃO LESTE - 1ª e 14ª UREs 

     1ª 14ª  

UR
E Como faremos  

Ações do ME 
Catarinense a ser 
utilizado 

Quando  Resp. 
A SEREM 
MANTIDA

S 

A SEREM 
MANTIDA

S 

OBSERVAÇÕ
ES 

  DIRETRIZ 8: PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO 
ESPIRITISMO 

  
Abordar essa questão nos cursos de 
formação, abordando a qualidade doutrinária     

URE - 
Gabriel X x   

  Formação para contação de 
histórias/encontro do livro infantil 

      X     

  O próprio trabalhador estar participando dos 
estudos nas casas espíritas 

            

  Levar o livro para apresentar aos 
evangelizandos a fonte do conteúdo 

            

  
Criação de uma biblioteca infantil ou colocar 
em conjunto com a biblioteca na casa espírita       X     

  DIRETRIZ Nº 7 - FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS 

  
Integrar, inserir e promover o protagonismo 
do jovem enquanto trabalhador espírita   Imediata URE X     
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  Fortalecimento dos setores de Juventude 
(SEJU) 

    URE X     

  

Conscientização dos dirigentes de casa 
espírita sobre o potencial do trabalhador 
jovem, mediante a criação de materiais, 
reuniões, que contenham os meios de 
implantá-la no Centro Espírita em conjunto 
com o SEJU 

    URE X     

  
Conscientização dos jovens, das juventudes 
sobre a possibilidade de atuarem como 
trabalhadores espíritas 

    URE X     

  
Capacitar e integrar o jovem para o trabalho 
em Centro Espírita com auxílio do SEJU e 
dirigentes da casa. 

    URE X     

  Promover o conteúdo do protagonismo juvenil     URE / CE X     

  

Promover espaço para ações para as 
crianças e jovens: 
- leitura para as palestras 
- irradiação no livro, trazer os nomes 
- trazer as crianças ou jovens como “ajudante” 
para elaborar e executar as aulas 
- construir juntos 

      X     

  DIRETRIZ Nº 6 - UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

  
Criar grupos de pais com os evangelizadores 
para se envolverem e conscientizarem da 
importância 

      X     

  
Eventos artísticos que os grupos apresentem 
alguma criação sobre conteúdo trabalhado 
para família envolver 

      X     
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  Palestras sobre a evangelização pelos 
evangelizadores, jovens e crianças na casa. 

      X     

  
Trazer trabalhadores de outras áreas da casa 
espírita para ajudar e vice-versa. Unir forças 
para conscientizar. 

      X     

  
Fortalecer o grupo de evangelizadores para 
planejarem, avaliarem, trocas/vínculo       X     

  
Encontro de formação (momentos de trocas 
de experiências e confraternização)   Trimestral URE X x 

Agendada 
2020 

  Momentos de trocas de experiências e 
confraternização. 

    
URE e 
Casas 
Espíritas 

X x   

  
Trocas de experiências através de notícias 
vinculadas a 
meios eletrônicos. “DEFIJ News” 

  
1ª quinzena 
de 
dezembro 

Guilherme 
Tonini; 
Stéfany; 
(eleger 1 
representan
te por casa 
para ser a 
ponte), se 
tiver uma 
área de 
comunicaçã
o na casa, 
esta pode 
ser a 
responsável 

X     
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ENEESC – manter: trabalhadores de outras 
áreas (repetir item 4 do planejamento de 
2019). 

      X     

  
Divulgar nos trabalhos dos centros a 
importância do grupo de pais, grupos de 
whatsapp de pais e vangelizadores.  

      X     

  
Confraternização, acolhimento para os pais, 
vínculo       X     

  DIRETRIZ Nº 4 - ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES 

  Sarau de Arte Espírita 
Centro 
Espírita/Comunida
de 

Periodicamen
te de 
acordo com a 
possibilidade 
da 
Casa 

Centro 
Espírita       

  Incentivar o protagonismo jovem nas 
atividades do Centro Espírita 

Centro Espírita Constante 
Centro 
Espírita e 
SEJU 

X     

  
Estudo continuado dentro de cada casa 
espírita do documento orientador do ME   

Quinzanal / 
mensal 

Casas 
Espíritas X     

  Palestras nas Casas Espíritas   Outubro 
URE e 
Casas 
Espíritas 

X x 

14ªURE 
reserva um 
trimestre p/ 
palestras 
com tema 
"FAMÍLIA" 
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Nas reuniões de diretoria nas Casas Espíritas 
cada área vai ter alguns minutos para falar 
sobre a sua área (20 minutos) 

  

Conforme o 
calendário 
das 
Casas 

Casas 
Espíritas 

      

  

Formação continuada entre as casas 
Espíritas, cada uma prepara o conteúdo para 
apresentar em outra casa, e estabelece 
divisões de responsabilidade entre elas: 
lanche, dinâmica de integração, conteúdo, 
artístico 

ENEESC 
3 
continuadas. 
Trimestral 

URE e 
Casas 
Espíritas 

X     

 


