
Proposta de 
Planejamento 
Participativo AEE
FEC/VPED/AEE



Contextualização

● Dificuldade de planejamento nas Comissões Regionais

● Necessidade de estabelecer maior integração entre 
áreas do CE, como por exemplo o Atendimento 
Espiritual e AEE

○ Eventos, como rodas de conversas, estabelecendo 
conexões entre as áreas do CE

● Dificuldade na captação de trabalhadores



Contextualização

● Formação continuada do trabalhador espírita

○ Formação de monitores (trabalhadores)
○ Estudo de documentos norteadores
○ Normatizações/sistematizações
○ Trabalhar a inclusão digital
○ Importância da AEE para as lideranças e 

trabalhadores espíritas



Ideia Geral

Construção de um planejamento participativo (médio-longo 
prazo) com foco em:

● Formação continuada dos trabalhadores
● União e unificação
● Construção do conhecimento/autoconhecimento
● Integração dos diversos trabalhadores dos CE’s, em especial 

os  jovens



Relembrando as diretrizes do PTME 
(2018-2022) escolhida pelo ME de SC

Diretriz 4: Adequação dos Centros Espíritas para ao atendimento 
às suas finalidades

Diretriz 6: União dos espíritas e unificação do movimento espírita

Diretriz 7: Formação continuada do trabalhador e das lideranças 
espíritas

Diretriz 8: Promoção do livro espírita como elemento essencial ao 
cumprimento da missão do Espiritismo



Objetivo Geral

Construir um planejamento participativo de curto, médio e longo 
prazo que possa orientar o trabalho da Área de Estudos do 
Espiritismo do Movimento Espírita de SC, em consonância com o 
Movimento Federativo Nacional.



Objetivos Específicos

● Conhecer o documento orientativo da FEB para a AEE;
● Planejar ações que estejam alinhadas como o roteiro 

proposto pela federativa nacional;
● Construir um planejamento para orientar o trabalho da 

AEE/FEC (e UREs) para atender às finalidades dos CEs;
● Pautar ações que atendam as necessidades e finalidades da 

AEE nos CEs.



Base de apoio ao planejamento

Proposta de Roteiro para 
Planejamentos criativos 
CFN/FEB:

http://www.febnet.org.br/portal/wp
-content/uploads/2020/11/FEB-CF
N-AEE-Planejamento-2020-2025-a
provado.pdf

http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf
http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf
http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf
http://www.febnet.org.br/portal/wp-content/uploads/2020/11/FEB-CFN-AEE-Planejamento-2020-2025-aprovado.pdf






ENTAEE (16 a 18/08/2019).
Recanto Lins de 

Vasconcelos - Balsa 
Nova/PR





● Diretriz 1: A difusão da Doutrina 
Espírita;

● Diretriz 2: Preservação da unidade e 
universalidade dos princípios da 
Doutrina Espírita;

● Diretriz 7: Formação continuada do 
trabalhador e das lideranças espíritas.



● Diretriz 1: A difusão da Doutrina 
Espírita;

● Diretriz 2: Preservação da unidade e 
universalidade dos princípios da 
Doutrina Espírita;

● Diretriz 7: Formação continuada do 
trabalhador e das lideranças espíritas.





Proposta de metodologia para a elaboração 
do planejamento























Foco do planejamento

Planejamento de curto-médio prazo (3 anos) e longo prazo (5 a 
10 anos) com foco em:

● Formação continuada dos trabalhadores
● União e unificação
● Construção do conhecimento/autoconhecimento
● Integração de jovens



Ações propostas

● Formação de comissão específica para tratar deste 
planejamento;

● Planejamento de ações macro de curto-médio prazo (3 anos) 
e longo prazo (5 a 10 anos);

● Construção de um calendário de atividades FEC/URE/CEs 
trienal (curto-médio prazo);



Ações propostas

● O calendário trienal pode contemplar:
○ Previsão de atividades continuadas e esporádicas;
○ Seminários, rodas de conversa, workshops, etc.
○ Atividades locais, regionais e estaduais.



Ações propostas

● Formação da(s) Comissão(ões):
○ Pode ser mais de uma (quantas? quais?):

■ Comissão de organização do emonesc (encontro 
de monitores) em 08/05? (Urgente!)

■ Comissão de planejamento das Comissões 
Regionais?

■ Comissão de organização do calendário de 
trabalho trienal?

■ Comissão de planejamento macro?



Ações propostas

● Formação da(s) Comissão(ões):
○ Importante ter data de início dos trabalhos já 

definidas!
○ Voluntários?



Mensagem final

“A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida 
e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. 
Um preceptor do mundo nos ensinará a ler; o Mestre, porém, nos 
ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a 
cada passo da existência”.  XAVIER, F.C.. Renúncia. Pelo Espírito Emmanuel. 
Parte 2, cap. III, p. 328

“Trabalhador (voluntário) realiza com amor o trabalho que se propõe”
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