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PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA 

 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 

a) Responsáveis: Coordenação C
FERGS, FEC, FEP, FEMS, USE

b) Coordenador regional da 
c) Coordenadores de APSE das Federativas:

Marques – FERGS, Pascoal Bovino 

Carmen Valle – FEMS. 

d) Período de Planejamento: 
e) Período de Realização: a partir de 
f) Abrangência: Federativas participantes da Comissão Regi
g) Público Alvo: Dirigentes, trabalhadores da área da APSE e demais interessados do 

Movimento Espírita. 

h) Local: Plataformas digitais. 
 
 
 

2. APRESENTAÇÃO 
 

A qualificação do trabalhador espírita
Espírita é fundamental para o aprimoramento de suas atividades.

No Evangelho segundo o Espiritismo, cap. VI, item 5, temos a primorosa 
recomendação do Espírito de V
instruí-vos, este o segundo. 

Amar é o ensinamento maior que Jesus nos legou e instruir
aprender a AMAR. Instruir aos outros, é nosso dever!

Instruir-se e qualificar-se
para se estabelecer uma convivência segura e harmônica; é, enfim, seguir os dois 
ensinamentos AMAR e INSTRUIR.

Nos trabalhos da APSE, qualificar
que encontramos habita um espírito eterno a caminho da evolução. Nossa função, nosso 
dever é reconhecer este ser com toda sua potencialidade e estimulá

Nada fará com que este ser cresça senão o entendimento e 
capacidades, que se ampliam a partir do momento em que se unem a vontade, a ação, 
instrução, aquela que nos faculta entender as leis da vida, para a partir destas
leis dos homens e proporcionar ao ser que nos procura pelas portas da 
correta e segura. Este é o maior propósito desta proposta.
 

 
 
Um breve histórico:  
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QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR DA
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA 

Coordenação CRSUL e representantes da APSE das federativas 

FERGS, FEC, FEP, FEMS, USE-SP, CEERJ. 

Coordenador regional da APSE/CRSUL: Jean C. Michel – FEC.
Coordenadores de APSE das Federativas:  Miriam Feuerharmel 

FERGS, Pascoal Bovino – USE-SP, Edvaldo Roberto de 

Período de Planejamento: agosto de 2020 a fevereiro de 2021.
a partir de março de 2021. 

Federativas participantes da Comissão Regional Sul

Dirigentes, trabalhadores da área da APSE e demais interessados do 

Plataformas digitais.  

A qualificação do trabalhador espírita da área da Assistência e 
para o aprimoramento de suas atividades. 

No Evangelho segundo o Espiritismo, cap. VI, item 5, temos a primorosa 
do Espírito de Verdade: Espíritas! Amai-vos, este o primeiro ensinamento; 

Amar é o ensinamento maior que Jesus nos legou e instruir
aprender a AMAR. Instruir aos outros, é nosso dever! 

se é melhorar o entendimento, as relações, fator primordial 
onvivência segura e harmônica; é, enfim, seguir os dois 

mentos AMAR e INSTRUIR. 
Nos trabalhos da APSE, qualificar-se ganha uma dimensão ainda maior

e encontramos habita um espírito eterno a caminho da evolução. Nossa função, nosso 
ser com toda sua potencialidade e estimulá-lo a aprimorar

m que este ser cresça senão o entendimento e o aprimoramento de suas 
se ampliam a partir do momento em que se unem a vontade, a ação, 

aquela que nos faculta entender as leis da vida, para a partir destas
leis dos homens e proporcionar ao ser que nos procura pelas portas da 

Este é o maior propósito desta proposta. 
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da APSE das federativas 

. 

Miriam Feuerharmel – FEP, Marta 

Roberto de Oliveira – CERRJ, 

. 

Sul – CRSUL. 

Dirigentes, trabalhadores da área da APSE e demais interessados do 

da área da Assistência e Promoção Social 

No Evangelho segundo o Espiritismo, cap. VI, item 5, temos a primorosa 
vos, este o primeiro ensinamento; 

Amar é o ensinamento maior que Jesus nos legou e instruir-se é a maneira de 

é melhorar o entendimento, as relações, fator primordial 
onvivência segura e harmônica; é, enfim, seguir os dois 

se ganha uma dimensão ainda maior. Em cada ser 
e encontramos habita um espírito eterno a caminho da evolução. Nossa função, nosso 

lo a aprimorar-se. 
o aprimoramento de suas 

se ampliam a partir do momento em que se unem a vontade, a ação, a 
aquela que nos faculta entender as leis da vida, para a partir destas, entender as 

leis dos homens e proporcionar ao ser que nos procura pelas portas da APSE, a orientação 
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A proposta deste Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE foi apresentada 

pela FEC, em reunião mensal da CRS
de convidar as demais Federativas
proposta, que estava sendo desenvolvida em Santa Catarina. 

As Federativas validaram a proposta
em reunião mensal da CRSUL em

O desenvolvimento desta proposta foi realizado de modo coletivo, a partir da proposta 
inicial da FEC, fundamentada em levantamentos de demandas efetuados pelas Co
Estaduais, em seus diversos encontros e diagnósticos situacionais em cada uma das 
Federativas participantes. 
 

Este Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE 
conjunta e integrada, pelas áreas d
Regional SUL CFN/FEB: FERGS, FEC, FEP, USE
periodicamente, nas reuniões da CRS
acrescidos ou subtraídos, mediante a definição das Federativas 
 
 
 
3. OBJETIVO GERAL 
 

Oportunizar formação continuada a
Promoção Social das Federativas participantes
pelos princípios e diretrizes contid
em consonância legislação vigente.
 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Divulgar o DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO 
ESPÍRITA; 

b) Apresentar as diretrizes para o
c) Provocar reflexão sobre os conceitos de Caridade e Espiritismo;
d) Apresentar a Política Nacional de Assistência 
e) Estimular a integração da APSE 
f) Estimular o trabalho em Rede 
g) Apresentar a Metodologia ECCET 

Trabalho. 
h) Provocar reflexão sobre a Proteção Sociorreligiosa.
i) Orientar a elaboração de projetos e captação de recursos.
j) Provocar reflexão sobre os conceitos de 
k) Promover a formação continuada dos trabalhadores da área de Assistência e Promoção 

Social Espírita das Federativas participantes
procedimentos de atendimento atualizados da área, 
vigente e os princípios doutrinários do Espiritismo.
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proposta deste Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE foi apresentada 
pela FEC, em reunião mensal da CRSUL, em 03 de agosto de 2020. A proposta da FEC foi a 

demais Federativas a participar ativamente do planejamento e execução desta 
proposta, que estava sendo desenvolvida em Santa Catarina.  

As Federativas validaram a proposta da participação em suas respectivas 
em setembro, aderiram formalmente.  

O desenvolvimento desta proposta foi realizado de modo coletivo, a partir da proposta 
inicial da FEC, fundamentada em levantamentos de demandas efetuados pelas Co
staduais, em seus diversos encontros e diagnósticos situacionais em cada uma das 

Este Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE foi elaborado de forma 
conjunta e integrada, pelas áreas da APSE das Federativas participantes da Comissão 

FERGS, FEC, FEP, USE-SP, CEERJ e FEMS. 
periodicamente, nas reuniões da CRSUL e poderá ser modificado, podendo 
acrescidos ou subtraídos, mediante a definição das Federativas participantes.

Oportunizar formação continuada aos trabalhadores da área de 
Federativas participantes, a fim de que os trabalhos estejam pautados 

pelos princípios e diretrizes contidos nos documentos orientadores do Movimento Espírita e 
em consonância legislação vigente. 

. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Divulgar o DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 

Apresentar as diretrizes para organização e funcionamento da APSE;
reflexão sobre os conceitos de Caridade e Espiritismo; 

Apresentar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a sua relação com a APSE
integração da APSE com as diversas atividades da casa espírita.

Estimular o trabalho em Rede  
Apresentar a Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade e Educação pelo 

Provocar reflexão sobre a Proteção Sociorreligiosa. 
Orientar a elaboração de projetos e captação de recursos. 
Provocar reflexão sobre os conceitos de vulnerabilidade, risco social e cidadania.
Promover a formação continuada dos trabalhadores da área de Assistência e Promoção 

das Federativas participantes, proporcionando o conhecimento de 
procedimentos de atendimento atualizados da área, conjugando a legislação brasileira 
vigente e os princípios doutrinários do Espiritismo. 
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proposta deste Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE foi apresentada 
, em 03 de agosto de 2020. A proposta da FEC foi a 

a participar ativamente do planejamento e execução desta 

respectivas diretorias e 

O desenvolvimento desta proposta foi realizado de modo coletivo, a partir da proposta 
inicial da FEC, fundamentada em levantamentos de demandas efetuados pelas Coordenações 
staduais, em seus diversos encontros e diagnósticos situacionais em cada uma das 

foi elaborado de forma 
articipantes da Comissão 

SP, CEERJ e FEMS. Será reavaliado 
podendo ter módulos 

participantes. 

os trabalhadores da área de Assistência e 
a fim de que os trabalhos estejam pautados 

o Movimento Espírita e 

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 

ão e funcionamento da APSE; 

e a sua relação com a APSE 
da casa espírita. 

Espaço de Convivência, Criatividade e Educação pelo 

dade, risco social e cidadania. 
Promover a formação continuada dos trabalhadores da área de Assistência e Promoção 

, proporcionando o conhecimento de 
conjugando a legislação brasileira 
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l) Atender às Diretrizes do Plano de T
 
l.1) - Diretriz 4 – Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas 
finalidades. 
l.2) - Diretriz 6 – União dos espíritas e unificação do movimento espírita.
l.3) - Diretriz 7 – Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas.
l.4) - Diretriz 9 – Participação na sociedade.

 

 

5. JUSTIFICATIVA 

Este projeto surge da necessidade de qualificação do trabalhador espírita para atuar 
na área da Assistência e Promoção Social Espírita, frente às novas oportunidades de 
trabalhos de orientação social, a necessi
entidades públicas, privadas e fomentar a rede de compartilhamento entre as próprias 
instituições espíritas. 

 Os conteúdos foram planejados para atender às Diretrizes 4, 6, 7 e 9 do Plano de 
Trabalho para o Movimento Espírita 2018
esta proposta de formação os seguintes documentos/obras:

a) Orientação à APSE – FEB/2018;
b) Orientação ao Centro Espírita 
c) Conviver para amar e servir -
d) Plano de Trabalho para o Movimento 

 

6. METODOLOGIA 

a) Este programa será desenvolvido em ambiente virtual,
determinados, relacionados no item 8, 
material de apoio – vídeos, referências bibliográficas, sites 
apresentado, que serão disponibilizados mensalmente nos canais de divulgação da FEC e 
das federativas participantes.
 

b) Os temas de cada módulo, 
trabalhadores da área de Assistência e Promoção Social Espírita 

 
c) As videoaulas terão a duração 
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Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 2018

Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas 

União dos espíritas e unificação do movimento espírita.
Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas.
Participação na sociedade. 

ecessidade de qualificação do trabalhador espírita para atuar 
na área da Assistência e Promoção Social Espírita, frente às novas oportunidades de 
trabalhos de orientação social, a necessidade do trabalho integrado e em rede, com as 
entidades públicas, privadas e fomentar a rede de compartilhamento entre as próprias 

Os conteúdos foram planejados para atender às Diretrizes 4, 6, 7 e 9 do Plano de 
mento Espírita 2018-2022, tendo como referências que fundamentam 

esta proposta de formação os seguintes documentos/obras: 

FEB/2018; 
rientação ao Centro Espírita – FEB/2020; 

- FEB; 
ovimento Espírita Brasileiro 2018-2022 – CFN/FEB.

Este programa será desenvolvido em ambiente virtual, em módulos com assuntos 
relacionados no item 8, em videoaulas, acompanhado de apostila 

vídeos, referências bibliográficas, sites - de cada assunto a ser 
ão disponibilizados mensalmente nos canais de divulgação da FEC e 

das federativas participantes. 

de cada módulo, constantes deste programa, serão apresentados 
área de Assistência e Promoção Social Espírita e/ou convidados.

aulas terão a duração até30min. 
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rabalho para o Movimento Espírita 2018-2022: 

Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas 

União dos espíritas e unificação do movimento espírita. 
Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas. 

ecessidade de qualificação do trabalhador espírita para atuar 
na área da Assistência e Promoção Social Espírita, frente às novas oportunidades de 

dade do trabalho integrado e em rede, com as 
entidades públicas, privadas e fomentar a rede de compartilhamento entre as próprias 

Os conteúdos foram planejados para atender às Diretrizes 4, 6, 7 e 9 do Plano de 
2022, tendo como referências que fundamentam 

CFN/FEB. 

em módulos com assuntos 
, acompanhado de apostila e 

de cada assunto a ser 
ão disponibilizados mensalmente nos canais de divulgação da FEC e 

serão apresentados por 
ou convidados. 
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d) O formato das videoaulas será estabelecido pela área de Comunicação Social da FEC.
 

e) As apostilas e o material de apoio
tratado e referências bibliográficas para complemento dos estudos.

 
f) A produção dos vídeos será realizada individualmente, pelos apresentadores dos 

conteúdos, mediante roteiro previamente elaborado
Comunicação Social da FEC.

 
g) A pós-produção, edição e finalização dos vídeos será realizada pela área de Comunicação 

Social da FEC. 
 

h) Utilização de plataformas digitais para os encontros de capacitação 
ROOM. 

 
i) Temas de relevância para a formação do Trabalhador da APSE poderão ser incluídos, de 

acordo com a solicitação e validação das Federativas participantes.
 

j) Cada Federativa participante organizará a distribuição e a utilização do material 
produzido, em conformidade com seu planejamento de formação.

 
k) Ao final de cada módulo, será solicitada uma avaliação, em meio digital, à Federativa ou 

Instituição Espírita que fizer 
 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS

a) Participação de dirigentes e trabalhadores da APSE de Instituições Espíritas dos estados da 
CRSUL. 

b) Divulgação dos documentos orientadores
dirigentes e trabalhadores das Instituições Espíritas da CRS

c) Trabalhadores e dirigentes envolvido
Espírita. 

d) Adequação das atividades de Assistência e Promoção Social Espírita às diretrizes e 
princípios contidos nos documentos 

e) Implantação da Área de Assistência e Promoção Social Espírita em 
tenham interesse. 
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aulas será estabelecido pela área de Comunicação Social da FEC.

l de apoio correspondentes a cada módulo conterão o assunto 
tratado e referências bibliográficas para complemento dos estudos. 

A produção dos vídeos será realizada individualmente, pelos apresentadores dos 
conteúdos, mediante roteiro previamente elaborado em conjunto com a área de 
Comunicação Social da FEC. 

produção, edição e finalização dos vídeos será realizada pela área de Comunicação 

digitais para os encontros de capacitação 

Temas de relevância para a formação do Trabalhador da APSE poderão ser incluídos, de 
acordo com a solicitação e validação das Federativas participantes. 

Cada Federativa participante organizará a distribuição e a utilização do material 
midade com seu planejamento de formação. 

Ao final de cada módulo, será solicitada uma avaliação, em meio digital, à Federativa ou 
Instituição Espírita que fizer uso do material disponibilizado. 

RESULTADOS ESPERADOS 

trabalhadores da APSE de Instituições Espíritas dos estados da 

Divulgação dos documentos orientadores do CFN/FEB e das Federativas participante
dirigentes e trabalhadores das Instituições Espíritas da CRSUL. 

Trabalhadores e dirigentes envolvidos com atividades de Assistência e Promoção Social 

Adequação das atividades de Assistência e Promoção Social Espírita às diretrizes e 
contidos nos documentos norteadores. 

Implantação da Área de Assistência e Promoção Social Espírita em 
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8.  CARGA-HORÁRIA: 

O programa está dividido em 
disponibilizados em ambiente virtual.

 

9.  MÓDULOS E CONTEÚDOS

• APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE 
APSE 

• MÓDULO 01 - DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE
o Conhecer o documento Orientação à APSE
o Assistência e Promoção Social Espírita 

 
• MÓDULO 02 - Organizaç

o Ação da APSE: diretrizes pr
o Assistência Social no trabalho espírita: o trabalhador espírita
o Assistência Social no trabalho espírita: o usuário da APSE 
 

• MÓDULO 03 - APSE, Caridade e Espiritismo:
o Concepções de Pobreza 
o Assistência Social, Caridade e Espiritismo
o As diversas dimensões do trabalho assistencial espírita, com ênfase na APSE no 

Centro Espírita 

 
• MÓDULO 04 - A APSE e a Política Nacional d

o Política Nacional de Assistência Social
o O SUAS 
o Os equipamentos da 

 
 

• MÓDULO 05 - A APSE e as diver
o A  APSE e as diversas áreas do Centro
o A abrangência do Centro E

 
 

• MÓDULO 06 - Trabalho em Rede e a 
Espírita: 

o Organização e operacionalização da APSE na Casa Espírita

COMISSÃO REGIONAL SUL – CRSUL CFN/FEB
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O programa está dividido em 10 módulos, com duração entre 30min 
disponibilizados em ambiente virtual. 

MÓDULOS E CONTEÚDOS: 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR DA 

DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE: 
Conhecer o documento Orientação à APSE 
Assistência e Promoção Social Espírita - histórico, conceitos básicos

Organização da APSE no trabalho espírita: 
Ação da APSE: diretrizes principais 
Assistência Social no trabalho espírita: o trabalhador espírita
Assistência Social no trabalho espírita: o usuário da APSE  

APSE, Caridade e Espiritismo: 
Concepções de Pobreza  
Assistência Social, Caridade e Espiritismo nas obras de Kardec.
As diversas dimensões do trabalho assistencial espírita, com ênfase na APSE no 

A APSE e a Política Nacional de Assistência 
Política Nacional de Assistência Social  

Os equipamentos da PNAS e SUAS. 

A APSE e as diversas atividades da casa espírita:
diversas áreas do Centro Espírita 

A abrangência do Centro Espírita 

Trabalho em Rede e a RASE – Rede de Assistência Social 

operacionalização da APSE na Casa Espírita 

CFN/FEB 
APSE 
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 cada vídeo, a serem 

TRABALHADOR DA 

histórico, conceitos básicos. 

 

Assistência Social no trabalho espírita: o trabalhador espírita 
 

nas obras de Kardec. 
As diversas dimensões do trabalho assistencial espírita, com ênfase na APSE no 

e Assistência Social (PNAS): 

sas atividades da casa espírita: 

de Assistência Social 
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o Assistência Social no trabalho espírita: sua relação com a sociedade, 
participação e controle social

o O projeto Rede de Assistência Social Espírita 

 

• MÓDULO 07 - Metodologia ECCET 
Educação pelo Trabalho.

 
• MÓDULO 08 - Proteção Sociorreligiosa.

 
• MÓDULO 09–Elaboração de projetos e captação de recursos

 
• MÓDULO 10–Vulnerabilidade, risco

 
 

10.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Sugestões de obras de referência 
 

a) Obras Básicas – Allan Kardec.
b) Orientação à APSE – FEB.
c) Orientação ao Centro Espírita
d) Orientação aos Órgãos de Unificação
e) Orientação à Comunicação Social Espírita
f) Brasil Coração Do Mundo Pátria Do 

Xavier. 
g) Conviver Para Amar e
h) Mergulhando no Mar d
i) Dá-me de Comer - Pedro Simões.
j) Francisco, o Sol de Assis
k) Espiritismo e Política para a Nova Sociedade
l) A Dama da Caridade –
m)  Caridade – Chico Xavier.
n) Diálogo Com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas
o) A Convivência na Casa Espírita
p)  Conduta Espírita – André Luiz/Waldo Vieira.
q)  Epístolas aos Espíritas
r)  A Tarefa dos Enxovais
s) Proteção Social e Proteção Sociorreligiosa 
t) Paulo e Estevão –Francisco Cândido
u) A Reencarnação  nº 445 
v) A Reencarnação  nº 451 
w) O Líder Espírita – Barbieri e Salum
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Assistência Social no trabalho espírita: sua relação com a sociedade, 
participação e controle social 

Rede de Assistência Social Espírita – RASE 

Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Cri
Educação pelo Trabalho. 

Proteção Sociorreligiosa. 

Elaboração de projetos e captação de recursos

Vulnerabilidade, risco social e cidadania. 

.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

estões de obras de referência subsidiárias para o estudo da APSE: 

Allan Kardec. 
FEB. 

Orientação ao Centro Espírita – FEB. 
Orientação aos Órgãos de Unificação– FEB. 
Orientação à Comunicação Social Espírita – FEB. 
Brasil Coração Do Mundo Pátria Do Evangelho – Humberto de Campos/Chico 

e Servir – Helder Boska/Reinaldo Pontes/Sonia Parolin.
Mergulhando no Mar de Amor – Cesar Reis. 

Pedro Simões. 
Francisco, o Sol de Assis – Divaldo P. Franco. 

tica para a Nova Sociedade – Aylton Paiva.
– Benedita Fernandes- Cesar Perri Carvalho.

Chico Xavier. 
Diálogo Com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas – Divaldo P. Franco.
A Convivência na Casa Espírita – Jerri Roberto Almeida. 

André Luiz/Waldo Vieira. 
Epístolas aos Espíritas – Osvaldo Melo/FEC. 
A Tarefa dos Enxovais – Hermínio de Miranda/Orson Carrara. 
Proteção Social e Proteção Sociorreligiosa – Edvaldo Oliveira.

Francisco Cândido Xavier. 
445 – Fergs 
451 - Fergs 

Barbieri e Salum 
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Assistência Social no trabalho espírita: sua relação com a sociedade, 

Espaço de Convivência, Criatividade e 

Elaboração de projetos e captação de recursos. 

Humberto de Campos/Chico 

Helder Boska/Reinaldo Pontes/Sonia Parolin. 

Aylton Paiva. 
Cesar Perri Carvalho. 

Divaldo P. Franco. 

 
Edvaldo Oliveira. 
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11. DISTRIBUIÇÃO DOS MÓDULOS:
 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
MÓDULO 01 - DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE
MÓDULO 02 - Organização da APSE no trabalho espírita
MÓDULO 03 - APSE, Caridade e Espiritismo
MÓDULO 04 - A APSE e a PNAS 
MÓDULO 05 - A APSE e as diversas atividades da casa espírita
MÓDULO 06 - Trabalho em Rede e a RASE 
Espírita 
MÓDULO 07 - Metodologia ECCET 
e Educação pelo Trabalho 
MÓDULO 08 - Proteção Sociorreligiosa
MÓDULO 09 – Vulnerabilidade, 
MÓDULO 10 – Elaboração de projetos e captação de recursos
 
 
 
12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
 

MÓDULO 

APRESENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO 
MÓDULO 01 - DOCUMENTO 
DE ORIENTAÇÃO À APSE 
MÓDULO 02 - Organização da 
APSE no trabalho espírita 
MÓDULO 03 - APSE, Caridade 
e Espiritismo 
MÓDULO 04 - A APSE e a 
PNAS – Política Nacional de 
Assistência Social 
MÓDULO 05 - A APSE e as 
diversas atividades da casa 
espírita 
MÓDULO 06 - Trabalho em 
Rede e a RASE – Rede de 
Assistência Social Espírita 
MÓDULO 07 - Metodologia 
ECCET – Espaço de 
Convivência, Criatividade e 
Educação pelo Trabalho 
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. DISTRIBUIÇÃO DOS MÓDULOS: 

MÓDULO 
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE 
Organização da APSE no trabalho espírita 
APSE, Caridade e Espiritismo 
A APSE e a PNAS – Política Nacional de Assistência Social 
A APSE e as diversas atividades da casa espírita 
Trabalho em Rede e a RASE – Rede de Assistência Social 

Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade 

Proteção Sociorreligiosa 
Vulnerabilidade, risco social e cidadania 
Elaboração de projetos e captação de recursos 

. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

FEDERATIVA PRAZO PARA 
PRODUÇÃO – VÍDEO

TODAS 
 

12.02.2021 

TODAS 26.02.2021 

FEP 12.03.2021 

FEMS 26.03.2021 

USE-SP 09.04.2021 

FERGS 23.04.2021 

FEC 07.05.2021 

FEC 21.05.2021 
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FEDERATIVA 
TODAS 
TODAS 

FEP 
FEMS 

 USE-SP 
FERGS 

Rede de Assistência Social FEC 

Espaço de Convivência, Criatividade FEC 

CEERJ 
CEERJ 
FEC 

VÍDEO 
LANÇAMENTO 

26.02.2021 

12.03.2021 

26.03.2021 

09.04.2021 

23.04.2021 

07.05.2021 

21.05.2021 

04.06.2021 
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MÓDULO 08 - Proteção 
Sociorreligiosa 
MÓDULO 09 – 
Vulnerabilidade, risco social e 
cidadania 
MÓDULO 10 – Elaboração de 
projetos e captação de 
recursos 
 
 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

a) Este programa é dinâmico e poderá ser alterado e revisto, com a solicitação de uma 
das Federativas participantes e 
 

b) A disponibilização e utilização do material produzido será realiz
envolvidas no planejamento do programa
 

c) Este Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE, que é uma das propostas de 
FORMAÇÃO CONTINUADA do T
Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, estará disponível para utilização 
das demais Federativas filiadas à FEB.
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CEERJ 04.06.2021 

CEERJ 18.06.2021 

FEC 02.07.2021 

 

Este programa é dinâmico e poderá ser alterado e revisto, com a solicitação de uma 
das Federativas participantes e validação das demais. 

A disponibilização e utilização do material produzido será realizado 
envolvidas no planejamento do programa. 

Este Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE, que é uma das propostas de 
FORMAÇÃO CONTINUADA do Trabalhador Espírita, de acordo com a Diretriz 07 do 
Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, estará disponível para utilização 
das demais Federativas filiadas à FEB. 

CFN/FEB 
APSE 

Pag. 9/9 

18.06.2021 

02.07.2021 

16.07.2021 

Este programa é dinâmico e poderá ser alterado e revisto, com a solicitação de uma 

ado pelas Federativas 

Este Programa de Qualificação do Trabalhador da APSE, que é uma das propostas de 
rabalhador Espírita, de acordo com a Diretriz 07 do 

Plano de Trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, estará disponível para utilização 


