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Agenda
● Diagnóstico situacional

○ Encontros de coordenadores regionais
○ Pesquisa online

● Ações propostas
○ Planejamento Estratégico da AEE

■ Médio-longo prazo
■ Construído com base na Proposta de Roteiro para Planejamentos 

criativos CFN/FEB
● Formação continuada dos trabalhadores
● Foco na União e unificação
● Construção do conhecimento/autoconhecimento
● Integração dos diversos trabalhadores (em especial os  jovens)
● Que contemple as finalidades dos CEs
● Que promova maior integração entre os setores dos CE (Ex: atendimento 

espiritual, exposição doutrinária, etc)
○ Curso de formação de monitores

■ Inicialmente coordenador pela FEC (fase 1)
■ Descentralização para UREs/CEs (fase 2)



Agenda
○ Fortalecimento da AEE por regiões

■ Foco nas Comissões Regionais
■ Trabalho de União e Unificação da AEE

● Ações efetivadas
○ Formação do GT-Planejamento (ainda em construção)
○ Curso de formação de monitores

■ Fase 1 em andamento (iniciando 3ª turma)
○ Emonesc 2021

● Principais desafios
○ Trabalhadores envolvidos em diversas atividades no momento
○ Envolvimento de todos para a construção coletiva

● Perspectivas e direcionamentos futuros
○ Curso de formação de monitores

■ Fase 2: descentralização para UREs/CEs
○ Construção coletiva do planejamento da AEE

■ Médio-longo prazo
■ Cronograma trienal



Diagnóstico situacional



Diagnóstico situacional da AEE em SC 
(avaliação preliminar)

● Ações realizadas em 2020 (de julho a dezembro) 
que resultaram no diagnóstico situacional da AEE:
○ reuniões mensais com os coordenadores regionais;
○ pesquisa on-line de diagnóstico situacional;
○ avaliação e proposta de ações; e
○ participação junto à FEB na construção do documento 

de planejamento da AEE.



Diagnóstico situacional da AEE em SC 
(Principais pontos levantados)

● 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



Diagnóstico situacional da AEE em SC 
(Principais pontos levantados)

● 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



Ações propostas



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● Com base nos principais pontos levantados, as seguintes 
ações foram propostas pela FEC/AEE e aprovadas pelo 
colegiado dos coordenadores regionais:
○ Elaboração de planejamento estratégico para a AEE, 

considerando o médio-longo prazo;
○ Elaboração de um plano de formação continuada do  

trabalhador Espírita:
■ Curso de formação de monitores.



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● Com base nos principais pontos levantados, as seguintes ações 
foram propostas ao colegiado dos coordenadores regionais:

○ Elaboração de planejamento estratégico para a AEE, 
considerando o médio-longo prazo;

○ Elaboração de um plano de formação continuada do  trabalhador 
Espírita:
■ Curso de formação de monitores.

○ Fortalecimento da AEE por regiões



Planejamento Estratégico da AEE (Ideia 
Geral)

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

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

os  jovens



Planejamento Estratégico da AEE (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.



Planejamento Estratégico da AEE (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.



Planejamento Estratégico da AEE (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



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● 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 aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● 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);

GT criado em 
02/2021



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● Pensar o cronograma trienal, que possa contemplar:
○ Previsão de atividades continuadas e esporádicas;
○ Seminários, rodas de conversa, workshops, etc.
○ Atividades locais, regionais e estaduais.



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● Com base nos principais pontos levantados, as seguintes ações 
foram propostas ao colegiado dos coordenadores regionais:

○ Elaboração de planejamento estratégico para a AEE, 
considerando o médio-longo prazo;

○ Elaboração de um plano de formação continuada do  trabalhador 
Espírita:
■ Curso de formação de monitores.

○ Fortalecimento da AEE por regiões



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

Curso de formação de monitores para o novo milênio:

● Com apoio da 1ª URE;
● Inicialmente quatro turmas (+- 100 participantes), 

gerenciadas pela VPED/AEE;
● As turmas iniciais finalizam em 12/2021.



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

Curso de formação de monitores para o novo milênio:

● A proposta é que o curso seja desenvolvido em 2 fases:
○ 1ª fase: formação de facilitadores nas regiões;
○ 2ª fase: descentralização do curso para as regiões 

(UREs/CEs) com o apoio da VPED/AEE;
○ As regiões possuem maior capacidade de avaliar as 

necessidades.



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● Com base nos principais pontos levantados, as seguintes ações 
foram propostas ao colegiado dos coordenadores regionais:

○ Elaboração de planejamento estratégico para a AEE, 
considerando o médio-longo prazo;

○ Elaboração de um plano de formação continuada do  trabalhador 
Espírita:
■ Curso de formação de monitores.

○ Fortalecimento da AEE por regiões



Ações aprovadas pelo colegiado dos 
Coordenadores Regionais

● Foco nas Comissões Regionais
○ Algumas regiões possuem dificuldade para elaborar seus 

planejamentos
○ Aproximar a FEC/AEE destas regiões para maior apoio

● Trabalho de União e Unificação da AEE por macro regiões
○ Considerando a região já estabelecida pelas Comissões 

Regionais



Ações efetivadas, desafios, perspectivas e 
direcionamentos futuros



Ações efetivadas

● Formação do GT-Planejamento (ainda em 
construção)

● Curso de formação de monitores
● Fase 1 em andamento (iniciando 3ª turma)
● Emonesc 2021



Principais desafios

● Trabalhadores envolvidos em diversas atividades 
no momento

● Envolvimento de todos para a construção coletiva



Perspectivas e direcionamentos futuros

● Curso de formação de monitores
○ Fase 2: descentralização para UREs/CEs

● Construção coletiva do planejamento da AEE
○ Médio-longo prazo
○ Cronograma trienal



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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