
 

Porto Alegre, 11 de agosto de 2020. 
 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul 
Área de Unificação 
 
Circular nº 12/2020 

 
Aos irmãos e irmãs: 

Presidentes de Conselhos Regionais Espíritas (CREs) 
Presidentes de Uniões Espíritas (UDEs, UMEs e UNIME) 
Presidentes de Centros Espíritas 
Da Diretoria Executiva da FERGS 
Dos Setores da Vice-Presidência de Unificação 
 

Assunto: 

Plano de Atividades Federativas (PAF) 2020 na modalidade de Educação à Distância 
(EaD) em Núcleos de Treinamento e Estudo (NTEs). 

 

DETALHAMENTO: 

 

I. Em razão da aprovação do Projeto das Áreas Federativas para treinamento na 
modalidade EaD em NTEs - 2020, aprovado pelo Conselho Federativo 
Estadual (CFE) na reunião ordinária de 25/07/2020, retomaremos, a seguir, os 
fundamentos para o trabalho de treinamento em NTEs, a razão da suspensão 
dos treinamentos presenciais e disponibilização dos treinamentos EaD, e, 
finalmente, os procedimentos para agendamento e a ementa dos treinamentos 
ofertados. 

 

II. Os agendamentos poderão ser realizados imediatamente após a expedição 
desta circular e serão acolhidos constantemente de acordo com a 
disponibilidade de agenda das áreas federativas. 

 

III. OBJETIVO GERAL: O treinamento das equipes de trabalho dos Centros 
Espírita atendem, como objetivo geral:  

A. Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro - 2018 a 2022, 
em sua DIRETRIZ 6 - Promover a União dos espíritas e a Unificação do 
Movimento Espírita. 
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B. Plano Estratégico Quinquenal da FERGS - 2019 a 2023, em suas Meta 
5 - Utilização dos Núcleos de Treinamento e Estudo (NTEs) na 
execução do PAF - e Meta 3 - Prestar assessoramento permanente ao 
Centro Espírita. 

 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: O treinamento das equipes de trabalho dos 
Centros Espírita atendem, também, como objetivos específicos: 

a. Planejar de forma integrada as ações do Movimento Espírita estadual, 
para viabilizar o treinamento de mais trabalhadores; 

b. Propiciar o agendamento dos Centros Espíritas para viabilizarem a 
participação e integração dos seus trabalhadores nas atividades do 
Movimento Espírita, com a finalidade de vivenciar o método da 
conversação proposto por Allan Kardec.  

c. Otimizar recursos materiais e humanos no treinamento de trabalhadores 
e na divulgação do Espiritismo, mediante o trabalho em NTEs, para 
estimular a confraternização e fortalecer os laços fraternos entre os 
espíritas. 

 

V. Todos os treinamentos presenciais de 2020, agendados em conformidade com 
a Circular do PAF nº 08/2019, estão suspensos. 

 

VI. Seguem válidos os conceitos de NTEs e Treinamento, tanto quanto a atuação 
dos multiplicadores, conforme apresentados na Circular do PAF nº 08/2019. 
Neste aspecto, a diferença daquela circular para esta, é que os NTEs serão 

formados e os treinamentos conduzidos por multiplicadores à distância, 

via Internet. A(s) ferramenta(s) para tal fim, estão descritas na ementa de 

cada treinamento. 

 

VII. PROJETO DE TREINAMENTO EAD: Em decorrência da pandemia da COVID-
19, do princípio de valorização e cuidado com a vida, das restrições impostas 
ao deslocamento intermunicipal e da impossibilidade de aglomerações, a 
Diretoria Executiva da Fergs construiu o projeto de treinamento EaD referido 
no início do detalhamento desta circular. O inteiro teor do projeto, está 
disponível em https://bit.ly/nte-ead.   

 

VIII. Os treinamentos EaD agendados constarão na agenda do PAF, disponível em 
http://fergs.org.br/paf. 
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TREINAMENTOS OFERTADOS 

 

IX. Ementas 

As ementas seguem anexadas, como segue: 

A. ANEXO 1 (pág. 5): Vice-presidência Doutrinária: 
1. AAECE - Área do Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
2. AM - Área da Mediunidade 
3. AFA - Área da Família 
4. AIJ - Área da Infância e Juventude 
5. AAPSE - Área da Assistência e Promoção Social Espírita 
6. ACSE - Área da Comunicação Social Espírita 
7. AEE - Área do Estudo do Espiritismo 
8. LIVRO - Área do Livro Espírita 
9. ARTE - Assessoria de Arte na Difusão Espírita 

B. ANEXO 2 (pág. 23): Vice-presidência de Relações Institucionais: 
1. Programa Conte Mais 
2. Gestão do Saber Ambiental 

 

X. Procedimento para o agendamento: 

1. Ao avaliarem a ementa de cada treinamento, os presidentes dos órgãos 
de unificação verificarão o público-alvo e o número máximo de 
participantes para então definirem se o treinamento será de âmbito 
municipal, regional, inter-regional;  

2. Feita tal avaliação e percorrendo-se o caminho das solicitações que 
partem do Centro Espírita, são agrupadas nas Uniões e finalmente 
organizadas pelo presidente do CRE, este último enviará o e-mail de 
solicitação à área federativa específica, com cópia para a vice-
presidência de unificação - vpunif@fergs.org.br:  

a. Vice-presidência Doutrinária -  vpdout@fergs.org.br - no caso dos 
agendamentos do ANEXO 1;  

b. Vice-presidência de Relações Institucionais - vpinst@fergs.org.br 
- no caso dos agendamentos do ANEXO 2; 

3. Com a avaliação da disponibilidade de agenda e equipe, a área 
federativa retornará o e-mail ao presidente do CRE, com cópia para as 
vice-presidências doutrinária e de unificação da Fergs, confirmando o 
agendamento da atividade;  

4. Após a confirmação do agendamento, a região ou a união que restou 
responsável pelo treinamento/NTE providenciará a sua divulgação;  

5. As inscrições para os interessados em participar do treinamento serão 
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providenciadas pela União ou CRE responsável pelo NTE, podendo 
utilizar formulário on-line ou outra ferramenta que considerar adequada, 
colhendo sempre o e-mail atual e o contato de WhatsApp do participante 
inscrito;  

6. A área federativa que ministrará o treinamento informará oportunamente 
à união espírita ou ao CRE o link para acesso à plataforma online e a 
união espírita ou CRE encaminhará o link aos inscritos para a atividade. 

7. Se, por qualquer razão, a União ou CRE identificar a necessidade de 
cancelar o treinamento, deverá percorrer o mesmo caminho do 
agendamento, conforme o item 2: a União comunica o cancelamento ao 
CRE, que comunica à respectiva área federativa e às respectivas vice-
presidências doutrinária e de unificação. 



5 

ANEXO 1 
 

Vice-Presidência Doutrinária                                                                                                                 
 

AAECE ÁREA DO ATENDIMENTO ESPIRITUAL 
NO CENTRO ESPÍRITA 

    

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

I - Estudo do Documento 
Orientação ao 

Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita/FEB. 

 

Obs.: com base nas 

necessidades de 

capacitação levantadas no 

diagnóstico situacional 

realizado pela AAECE. 

 

 

Tópicos a serem estudados 

● Unificação Espírita; 

● Apresentação do Documento: 

(justificativa, objetivo geral e 

específicos); 

● Fundamentos do Atendimento 

Espiritual; 

● Recepção na Casa Espírita 

(fundamentos, características e 

qualidade no atendimento); 

● Atendimento Fraterno pelo 

diálogo (O que é/ Por que/Para 

que/como atender 

fraternalmente); 

3 encontros de 

2h15min cada 

um 

Total - 6h45min 

Trabalhadores da 

Área do 

Atendimento 

Espiritual no Centro 

Espírita, Lideranças 

do ME e estudantes 

indicados pelos 

gestores do CE 

Mínimo 30 

Máximo 50 

 

Google Meet 
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● Explanação do Evangelho à Luz da 

D.  E. (fundamentos,importância e 

funcionamento); 

● A importância do Evangelho no 

lar; 

● Irradiação Mental (Conceito, 

mecanismos, finalidade, 

organização e funcionamento); 

● Passes - Conceito, classificação da 

ação magnética, mecanismos, 

recomendações ao aplicador de 

passe/atendido). 

 

II – O Atendente Fraterno 
e o seu compromisso com 

Jesus. 

 

Obs.: com base nas 

necessidades de 

capacitação levantadas no 

diagnóstico situacional 

realizado pela AAECE. 

 

Tópicos de estudos: 

● Unificação; 

● Consolo e sigilo no Atendimento 

Fraterno; 

● AF ao trabalhador da AAECE, 

quando é necessário? 

● Atendimento Fraterno à distância. 

 

2 encontros de 

2h15min cada 

um 

 

Total - 4h30min 

Trabalhadores da 

Área do 

Atendimento 

Espiritual no Centro 

Espírita, Lideranças 

do ME e estudantes 

indicados pelos 

gestores do CE 

Mínimo 30 

Máximo 50 

 

Google Meet 

 

MEDIUNIDADE ÁREA DA MEDIUNIDADE     
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NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

I - Seminário Dimensões 
Espirituais do Centro 
Espírita 

 

 

Unificação. Alicerces espirituais. A 

direção espiritual. Recursos 

magnéticos de defesa. A Reunião 

Pública. No trabalho de passes. A 

reunião mediúnica. A equipe 

espiritual. O psicoscópio. A equipe 

mediúnica. Enfermagem espiritual 

libertadora. O dirigente. Psicofonia 

consciente e inconsciente. A 

doutrinação: recursos espirituais. 

Possessão. Desdobramento em 

serviço mediúnico. Animismo. 

Mandato mediúnico. 

Correspondências do Além. Reuniões 

mediúnicas para os Espíritos suicidas. 

Estratégias dos planos inferiores. Os 

benfeitores espirituais. 

2 encontros de 

3h30min cada 

um 

Total: 7h 

Dirigentes, 

estudantes e 

trabalhadores da 

Mediunidade. 

Mínimo: 30 

Máximo: 60 

Google Meet 

II - Roda de Conversa: 

Reunião Mediúnica: a 
Bênção do Auxílio 

 

Unificação. Reunião mediúnica e 

reunião Espírita. Reuniões frívolas, 

experimentais e instrutivas. Objetivos 

e critérios para a reunião mediúnica. 

Condições e critérios para a equipe 

mediúnica. Estudo. Afastamento de 

1h30min Dirigentes, 

estudantes e 

trabalhadores da 

Mediunidade. 

Máximo: 120 Google Meet 
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participantes. Visitantes. Fases da 

reunião mediúnica.   

 

III - Roda de Conversa: 

Avaliação da Reunião 
Mediúnica 

Fins e benefícios da avaliação. Etapas 

do processo de avaliação. Quando 

realizar a avaliação. O que avaliar.  

 

1h30min Dirigentes, 

estudantes e 

trabalhadores da 

Mediunidade. 

Máximo: 120 Google Meet 

AFA ÁREA DA  FAMÍLIA     

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

 

1 - CURSO EAD sobre o 
DOCUMENTO DE 

ORIENTAÇÃO À ÁREA DA 
FAMÍLIA  

 

 

 Ambientação nas plataformas 

 

Histórico da Área. Compreensão Espírita da 

Família.   

Ações de Evangelização das Famílias. 

Grupos de Evangelização das Famílias.   

Grupos de Interesse e encontros temáticos. 

Grupos de Longevidade/maturidade. 

 

Total 42 h 

 

7 encontros 

síncronos de 2 

horas cada 

Total: 14h 

15/08 

29/08 

Multiplicadores 

Diretores AFA das 

Uniões e dos 

Centros Espíritas 

conforme o 

número de 

inscritos 

faremos a 

divisão das 

salas virtuais se 

necessário 

Meet  

Google 

Classroom 

WhatsApp 
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Grupos de Laços Conjugais/. Grupos de 

Famílias Gestantes  

Qualidades da Tarefa Evangelizadora da 

Família: Pedagógica, Organizacional, 

Relacional e Doutrinária. Evangelho no 

Lar. Caravanas de Evangelho no Lar. 

Campanhas permanentes.  

Implantação da Área no Centro Espírita. 

Planejamento e Avaliação. Área da Família 

nos Órgãos de Unificação. Integração entre 

as Áreas.  

Movimento Espírita. Livro Espírita. 

União e Unificação. A Pedagogia de 

Jesus e o Consolador Prometido.  

 

05/09 

19/09 

10/10 

24/10 

14/11 

 

Atividades 

assíncronas no 

Google 

Classroom 

Total - 21h 

 

Webinários s 

como 

atividades 

complementar

es descritos a 

seguir 

7 h  

 

2 - WEBINÁRIOS  

16/08 

Ações de Evangelização das Famílias. 

Grupos de Evangelização das Famílias. 

 Multiplicadores, 

diretores da Área 

da Família, 

ilimitado YouTube, 

Facebook e 
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observação: 

Atividades 

complementares ao curso 

ead  

 

 

 

Qualidades da Tarefa Evangelizadora da 

Família: Pedagógica, Organizacional, 

Relacional e Doutrinária. Evangelho no 

Lar. Caravanas de Evangelho no Lar.  

13/09  

Campanha Em defesa da Vida  -Fé na vida. 

Prevenção do Suicídio.  

04/10 

Grupos de Longevidade/maturidade. 

08/11 

Grupos de Laços Conjugais 

13/12 

Grupos de Famílias Gestantes. Jesus no Lar 

05 webinários 

de 1h30min 

cada 

16/08 

13/09 

04/10 

08/11 

13/12 

 

trabalhadores, 

estudantes da 

doutrina e 

lideranças. 

sem inscrições 

prévias 

 

 

Instagram da 

Fergs 

AIJ ÁREA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE     

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

I - Evangelização Online... e 
a Marcha Continua! - 

● A importância da qualidade na 

Ação Evangelizadora Online 

(pedagógica, doutrinária, 

organizacional, relacional) 

Duração: Três 

encontros de 1 

hora cada via 

Google Meet e 

Evangelizadores, 

trabalhadores 

espíritas e 

Lideranças. 

Mínimo: 30 

participantes 

- Google Meet 

- Google 

Classroom 
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Seminário e Roda de 

Conversa 

● Manutenção dos vínculos afetivos 

neste momento de pandemia; 

● Orientações para encontros de 

Evangelização online e segurança 

das reuniões. 

mais três horas 

de Estudo EAD 

na Plataforma 

Classroom. 

Carga Horária: 

6h 

Máximo: 50 

participantes 

 

II - Evangelização Online... 
e a Marcha Continua!  - 
Formação EAD em 

Ferramentas Virtuais 

● Estudo de Ferramentas que 

possam contribuir para a prática 

da evangelização espírita com as 

crianças e jovens em ambientes 

virtuais, de modo a potencializar 

e promover o aprimoramento 

contínuo da ação evangelizadora 

espírita;  

● Espaço de compartilhamento de 

experiências virtuais com as 

equipes de Multiplicadores e 

coordenação da AIJ dos Órgãos de 

Unificação do Estado. 

● Ferramentas que serão 

vivenciadas: GSuite - Gmail, 

Google Meet, Google Drive, 

Google Forms, Google Classroom, 

Google Fotos, Jamboard, 

Youtube, Padlet, Emoji Keyboard, 

Wordwall, Geniol, Stopots, 

Educolorir, Kahoot, Gartic, 

Mentimeter, Pixton, Powerpoint, 

Canva, Bitmoji, Powtoon. 

Turma 2 – 
Setembro à 
Novembro:  

Duração: 10 

semanas 

(sextas-feiras) 

Periodicidade: 5 

encontros 

quinzenais pelo 

Google Meet e 

disponibilidade 

semanal de 

materiais na 

plataforma 

Classroom, com 

interação e 

tutoria. 

Carga Horária: 

20h 

Público Alvo: 
Diretores e Vices de 
AIJ das 53 Umes, 

Udes e Unime (2 
vagas por União - 

Total: 106 vagas). 

Mínimo: 30 

participantes 

Máximo: 106 

participantes 

 

- Google Meet 

-Google 

Classroom 

- WhatsApp 

 

Requisito 
instrumental: 
possuir 

computador 

(preferencialmen

te), celular ou 

tablet com 

acesso à 

internet. 

Eventualmente, 

algumas 

ferramentas 

podem exigir que 

se baixem 

aplicativos 
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específicos no 

celular. 

AAPSE ÁREA DA ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL ESPÍRITA 

    

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

WEBINÁRIO - dia 26/09  

A AAPSE numa realidade 

de Distanciamento Social 

Diagnóstico da AAPSE 

Trabalhos de Assistência e Promoção 

Social durante a Pandemia 

A trabalho e a rede 

2h Trabalhadores da 

AAPSE, lideranças do 

Movimento Espírita  

e interessados 

Ilimitado 

Não necessitará 

inscrições 

prévias 

Meet e mídias 

sociais FERGS 

ENCONTRO ESTADUAL 
da AAPSE - dia 21/11 

Ressignificando o 
Trabalho da AAPSE 

Caridade e Salvação 

Convivência 

Transformação social 

Politica Pública e Trabalho em rede  

4h Trabalhadores da 

AAPSE, lideranças do 

Movimento Espírita  

e interessados 

Ilimitado 

Não necessitará 

inscrições 

prévias 

Meet e mídias 

sociais FERGS 

Curso: IMPLANTAÇÃO da 
AAPSE  Dialogando com 

o SUAS 

Implantação da AAPSE no Centro 

Espírita. 

Planejamento, organização e 

funcionamento da AAPSE 

Subsídios e Diretrizes da Área de 

Assistência e Promoção Social Espírita 

4 encontros (ao 

vivo) de 90min e 

atividades em 

EAD  

 

Trabalhadores da 

AAPSE e lideranças 

espíritas  

Mínimo 20 

Máximo 40 
Google Meet e 

Google 

Classroom 
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Princípios doutrinários e eixos 

estruturantes da Política Nacional de 

Assistência Social 

(total 
aproximado de 

24h) 

ACSE ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ESPÍRITA  

    

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 1: Online, live e 

conferências 
07/08 das 16 às 17h 

São, inicialmente, oito encontros 

transmitidos ao vivo e com interação e 

que,  posteriormente, serão 

disponibilizados on-line. 

 

Em todos os encontros serão realizadas 

demonstrações práticas de cada 

ferramenta e/ou conceitos. 

 

Conceitos básicos envolvendo a 

produção de conteúdo para 

disponibilização on-line, transmissões 

ao vivo e realizações de conferências. 

 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 
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Chaves de transmissão, streaming, 

resolução, FPS, bitrate, são alguns dos 

conceitos técnicos apresentados. 

 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 2: Google Meet, 

Jitisi Meet e WhereBy 

14/08 das 16 às 17h 

Detalhes do funcionamento das 

plataformas de conferência mais 

utilizadas, formas de controle de acesso 

e possibilidades de transmissão. 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 3: Zoom e 

Discord 

21/08 das 16 às 17h 

Detalhes do funcionamento das 

plataformas de conferência mais 

utilizadas, formas de controle de acesso 

e possibilidades de transmissão. 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 4: Facebook 

28/8 das 16 às 17h 

Principais conceitos da plataforma. 

 

Diferenças entre perfil e página. Como 

criar uma página ou converter um perfil 

em uma página. 

 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 
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Formato de vídeo adequado para o 

Facebook, opções de postagem e 

realização de uma transmissão. 

 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 5: YouTube 

04/09 das 16 às 17h 

Principais conceitos da plataforma. 

 

Criação de conta e canal no YouTube. 

 

Formatos de vídeo aceitos, opções de 

postagem e realização de uma 

transmissão. 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 6: Instagram 

11/09 das 16 às 17h 

Criação de conta e principais conceitos 

da plataforma. 

 

Formatos de vídeo aceitos, opções de 

postagem e realização de uma 

transmissão. 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 

Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 7: Live 
multiplataforma 

18/09 das 16 às 17h 

Transmissão simultânea para múltiplas 

plataformas. 
1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 
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Comunicação e Tecnologia 

 
Programa 8: OBS Studio, 

Croma Key e outros 
efeitos 

25/09 das 16 às 17h 

Utilização de ferramenta para 

composição e troca de cenas e 

aplicação de efeitos. 

1h Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema. 

Ilimitado Discord, Zoom, 

OBS Studio, 

YouTube e 

Facebook 

 Como sequência desses encontros 

vamos criar materiais em vídeo 

(gravados ou ao vivo) tratando, em 

cada um, aspectos pontuais das duas 

oficinas da área: Implantação da ACSE e 

O Expositor Espírita. esta fase está em 

desenvolvimento junto ao grupo dos 

Multiplicadores da ACSE. 

  

    

NTE -  “O Expositor 
Espírita” 

Comunicação: origem, conceito, 

funções e finalidade.  Componentes do 

processo comunicativo. Diretrizes 

evangélico-doutrinárias. Importância 

da palavra. Objetivos da exposição 

doutrinária. Planejamento da 

exposição doutrinária. Estrutura da 

exposição doutrinária. Condições 

técnicas: voz, fala, comunicação não-

verbal e aparência. 

8 a 12 horas Trabalhadores da 

ACSE, lideranças e 

interessados no 

tema indicados 

pelos CEs. 

Turmas com 20 

participantes 

Google Meet e 

Classroom 
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Avaliação/Feedback. Recursos 

audiovisuais. 

 

Oficina formatada para utilizar os 

materiais (vídeos e documentos) já 

produzidos em atividades off-line e 

intercaladas com encontros interativos 

de curta duração (1h) focados em cada 

um dos aspectos do NTE. 

AEE ÁREA DO ESTUDO DO ESPIRITISMO     

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

I - Seminário → O 
facilitador e o 

Planejamento de 
Encontros de Estudo do 

Espiritismo 

Rede federativa. Escola da Alma. O 

Facilitador:  conceitos, perfil. 

Organização da atividade do 

facilitador. Andragogia. Planejamento. 

Planejamento do Encontro. 

Elaboração de Roteiro de Encontro de 

Estudo. 

  

2 horas Facilitadores de 

grupo de estudo e 

auxiliares de 

facilitador de 

grupo de estudo 

Mínimo: 30 

participantes 

Máximo: 50 

participantes 

Google Meet 
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II - Seminário → 
Orientação para o estudo 

da Obra Básica  

União e Unificação. Estudo. Objetivos 

do estudo das Obras Básicas. 

Metodologia. Proposta metodológica 

de kardec.  Metodologias de estudo 

das obras básicas.  

  

2 horas Facilitadores de 

grupo de estudo e  

auxiliares de 

facilitador de 

grupo de estudo 

Mínimo: 30 

participantes 

Máximo: 50 

participantes 

Google Meet 

 

LIVRO ÁREA DO LIVRO ESPÍRITA     

Webinário - dia 12/09 - 
das 16 às 18h 

 

Livro Espírita - Aclarando 
o passado, orientando o 
presente e preparando o 
futuro.  

● Reconhecer o livro espírita 
como condutor das 
verdades espirituais à 
humanidade. 

● O compromisso do 
Movimento Espírita com a 
difusão da mensagem 
genuinamente espírita. 
 

Carga horária: 
2h 

Aberto a todos Ilimitado 

Não necessitará 

inscrições 

prévias 

YouTube, 

Facebook e 

Instagram da 

Fergs 

ARTE ASSESSORIA DE ARTE NA DIFUSÃO 
ESPÍRITA 

    

NTEs EMENTA 

(Pontos essenciais a serem abordados) 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

FERRAMENTAS 

 ● Resolução Nº 5 de 2014 do CFN -     
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I - Ciclo de Estudos Arte e 

Espiritismo 

 

 

Orientação para o uso da Arte na 

Atividade Espírita (Diretrizes de 

Ação) 

● O que é Arte 

● Ciclos espirituais da Arte 

●  Allan Kardec e a Arte Espírita 

(Revista Espírita de dezembro de 

1860) 

● Arte em O Livro dos Espíritos 

● A Arte e o Artista: Visão da 

Espiritualidade 

● O Artista - Missão e 

Responsabilidade 

● O Artista Espírita: Técnica e 

Evangelização de Si 

● Arte e planejamento 

reencarnatório 

● Assistência da espiritualidade às 

atividades artísticas 

● Utilidade da Arte no plano 

espiritual 

● A Apresentação Artística: 

Perispírito e Arte 

● A Apresentação Artística como 

possibilidade de irradiação ao Bem 

● A Mediunidade do Artista 

● Kardec vai ao Teatro 

● Arte na Transição Planetária 

● A Missão da Arte na era de 

• 3 Módulos 

via Google 

Classroom 

 

1º mod: 37min 

2º mod: 22min 

3º mod: 31min 

Total: 1h30min 

 

• 3 Encontros 

via Google 

Meet: 

1º - 1h 

2º - 1h30min 

3º - 1h 

Total: 3h30min 

 

 

Trabalhadores, 

estudantes e 

lideranças 

do ME 

 

 

Mínimo 10 

Máximo 40 

 

 

Google Meet 

Google Classroom 
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Regeneração. 

 

II - Música, cérebro e 
perispírito 

● Allan Kardec e a Arte Espírita 

(Revista Espírita de dezembro de 

1860) 

● O que é Música Espírita? 

● Elementos da Música 

● O Cérebro nas obras de André 

Luiz 

● Música e Neurociência:  como a 

música é percebida pelo cérebro 

● Ritmo e Harmonia: Poder sobre os 

seres e a natureza 

● Música e a saúde física 

● Música e perispírito 

● Música para o Espírito 

● Músico espírita e 

responsabilidade 

 

 

• 3 Módulos 

via Google 

Classroom 

 

1º mod: 35min 

2º mod: 20min 

3º mod: 41min 

Total: 1h36min 

 

• 3 Encontros 

via Google 

Meet com 

duração de 1h 

cada. 

Total: 3h 

 

 

Trabalhadores, 

estudantes e 

lideranças 

do ME 

 

 

 

Mínimo 10 

Máximo 40 

 

Google Meet 

Google Classroom 
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III - Orientação para a 
atividade artística na casa 

espírita 

● Resolução Nº 5 de 2014 do CFN - 

Orientação para o uso da Arte na 

Atividade Espírita (Diretrizes de 

Ação) 

● Literatura espírita que trata sobre 

Arte entre as obras básicas e 

subsidiárias 

● Allan Kardec e a Arte Espírita 

(Revista Espírita de dezembro de 

1860) 

● A Arte: Visão da Espiritualidade 

● Benefícios da Arte no Centro 

Espírita em todas as faixas etárias 

● Possibilidades de utilização da 

Arte em todas as atividades do 

Centro Espírita 

 

2 Módulos 

via Google 

Classroom 

 

1º mod: 56min 

2º mod: 32min 

Total: 1h28min 

 

• 2 Encontros 

via Google 

Meet com 

duração de 1h 

cada. 

Total: 2h 

 

 

 

Trabalhadores, 

estudantes e 

lideranças 

do ME 

 

 

 

 

Mínimo 10 

Máximo 40 

 

Google Meet 

Google Classroom 

IV - Fazendo Arte na casa 
espírita 

● Resolução Nº 5 de 2014 do CFN - 

Orientação para o uso da Arte na 

Atividade Espírita (Diretrizes de 

Ação) 

● Allan Kardec e a Arte Espírita 

(Revista Espírita de dezembro de 

1860) 

  

Trabalhadores, 

estudantes e 

lideranças 

do ME 

 

 

Mínimo 10 

Máximo 40 

 

Google Meet 

Google Classroom 
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● A Arte: Visão da Espiritualidade 

● Planejando e iniciando um grupo 

artístico na casa espírita: Como 

montar o projeto 

● Atividades iniciais de um grupo 

artístico na casa espírita (teatro, 

música, dança, artes visuais, 

audiovisual, poesia). 

• 4 Módulos 

via Google 

Classroom 

1º mod: 23min 

2º mod: 16min 

3º mod: 44min 

4º mod: 54min 

Total: 2h20min 

 

• 3 Encontros 

via Google 

Meet com 

duração de 1h 

cada. 

Total: 3h 
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ANEXO 2 
 

Vice-Presidência de Relações Institucionais 
 

Programa Conte Mais 

ATIVIDADES EMENTA 

 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

RECURSOS 

 

Curso de Formação de 
Contadores de Histórias 

Conte Mais EAD 

 

MÒDULO 1 

Título: Apresentação do Programa 
Conte Mais 

 

Ementa - conteúdos: 

Apresentação do Programa Conte 

Mais e da Área de Relações 

Institucionais: histórico, formas de 

agendamento, espaço, recursos e 

oficinas oferecidas. Coleção Conte 

Mais origem e proposta pedagógica. 

Salientando a utilização da contação 

de histórias de cunho moral 

30 horas. Comunidade em 
geral, 
evangelizadores, 
educadores, 
cuidadores, pais e 
todos interessados 
em aprender a arte 
de contar histórias. 

 

70 

Plataforma 
Moodle Fergs; 

Acesso à 
internet; 

Computador, 
celular ou 
tablet; 

Histórias e 
atividades em 
vídeo do Conte 
Mais; 
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relacionando aos princípios de uma 

cultura de paz e como forma de 

educação preventiva. 

MÓDULO 2 

Título: O perfil do contador de 
histórias 

 

Ementa: Perfil do Contador de 

Histórias. Preparo e características do 

narrador. (Habilidades e 

competências). Como escolher e 

preparar uma história (Voz, texto e 

corpo). Atividades vivenciais de 

adequação, ritmo, espontaneidade, 

naturalidade, emoção e memória.  

MÓDULO  3 

Título: A Contação de Histórias 
como Ferramenta Pedagógica 

 

 

Ementa: Salientando a utilização da 

contação de histórias de cunho moral, 

relacionando aos princípios de uma 

Vídeoaulas; 

Livro de 
Orientações do 
Programa 
Conte Mais; 

Fóruns de 
discussão e 
tarefas; 

Textos de 
apoio; 

Encontros 
Online. 
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cultura de paz e como forma de 

educação preventiva. O valor das 

histórias como ferramenta social e 

recurso na educação da Inteligência 

emocional. A importância da contação 

de histórias na educação formal e 

informal. Reflexões importantes para 

orientar a escolha das histórias: faixa 

etária, tema e atividades 

complementares 

 

 

MÓDULO 4 

Título: Diferentes Recursos para a 
Hora do Conto  

 

Ementa: Oportunizar prática que 

habilite o contador a escolher e 

confeccionar seu material; 

Apresentação dos diversos tipos de 

recursos. Diversas formas de contação 

de histórias interativas e vivenciais. 
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Orientação para a Confecção de 

material para Contação. 

Objetivo: Oportunizar prática que 
habilite o contador a confeccionar seu 
material para contação; 

 

 

MÓDULO 5 

Título: Brincando e contando 
histórias 

Ementa: A importância do brincar. 

Classificação dos jogos segundo 

Piaget. Histórias cantadas. 

Brincadeiras pazeantes. Proposta de 

atividades que despertem a criança 

interior do contador de histórias e o 

motive a desenvolver práticas lúdicas e 

criativas. 

 

     MÓDULO 6 

Título : Ciranda Criativa - Saber 
Ambiental 
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Objetivo: Orientar e sensibilizar os 
participantes para a importância da 
Educação Ambiental. 

 

Ementa: Educação Socioambiental e 
criatividade; Reaproveitamento de 
recursos nas atividades de contação 
de histórias para preservação do meio 
ambiente. Orientação para confecção 
de material para Contação de 
Histórias. 

 

 

MÓDULO 7 

Título: Contação de Histórias de 
forma inclusiva 

 

Ementa: Educação inclusiva e 

acessibilidade (comunicacional, 

arquitetônica, instrumental e 

tecnológica). Orientação e 

sensibilização para um olhar inclusivo 

na prática da contação de histórias. O 

processo de inclusão e as diversas 

formas de acessibilidades que 
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contribuem para a democratização da 

aprendizagem.  

 

MÓDULO  8  

Título: Educação dos Sentimentos - 
Trabalhando a Prevenção do 
Bullying 

 

Ementa: Sensibilizando para a 

importância da tarefa de construção de 

atitudes pacíficas; Comunicação Não 

Violenta; O que são emoções e 

virtudes; A Contação de Histórias como 

ferramenta de conhecimento de si e do 

outro; Aprimorar Potencialidades, 

Reeducar Sentimentos modificando 

hábitos. 

 

MÓDULO 9 

Título: Contações de histórias e 
Longevidade 
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Ementa: Capacitação na contação e 
leitura de histórias para adultos e 
idosos em seus lares,  residenciais 
geriátricos e nos encontros de 
idosos. Incentivando o resgate das 
memórias e a valorização das 
histórias de vida dos idosos e o 
interesse por diferentes tipos de 
textos da literatura (histórias, lendas, 
poesias, contos entre outros). 
Promovendo, assim, a estimulação 
cognitiva e a criatividade do idoso. 

 

 

MÓDULO 10  

Título: Trabalho de conclusão e 
Avaliação do curso 

 

Ementa: Para certificação do curso, 
além do preenchimento do formulário 
de avaliação, será proposto que o 
participante grave um vídeo de 
contação de histórias a partir do 
aprendizado adquirido no curso. 
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Gestão do Saber Ambiental 

ATIVIDADES EMENTA 

 

CARGA 
HORÁRIA 

PÚBLICO ALVO Nº 
PARTICIPANTE

S 

RECURSOS 

 

Oficina: Criando 
fantoches, imaginando 

histórias. 

 

 

O encontro refere-se a criação de 
fantoches, imaginando histórias. 

Fomentar a reflexão e o diálogo a 
respeito das questões 
ambientais.Estimular a criatividade e 
incentivar as habilidades manuais. 

Diálogo sobre a situação atual do 
Planeta Terra no que diz respeito ao 
meio ambiente, às ações humanas e a 
responsabilidade de cada um tanto 
individual quanto coletivamente.  

 

3 horas Crianças, 

adolescentes e 

adultos. 

Até 70 

participantes. 

Plataforma 

Google Meet; 

Zoom. 

Oficina: Gestão de 
Resíduos 

 

 

 

 Sensibilizar os trabalhadores dos 
centros espíritas para a necessidade 
de incluir e/ou aprimorar práticas de 
educação e consciência ambiental à 
luz da doutrina espírita, favorecendo a 
qualidade de vida no contexto em que 
estão inseridas. Serão abordadas 
ações referentes ao gerenciamento de 
resíduos, consumo de água, de 
energia elétrica, bem como repensar o 

2 horas Representantes 

indicados por 

UDEs, UMEs e 

CREs. 

Até 50 

participantes. 

Plataforma 

Google Meet 
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consumo de materiais a partir de 
reaproveitamento, reutilização, 
redução, entre outros. 

 

Webinário:  O Saber 
Ambiental nos Centros 

Espíritas 

 

 

 

 Frente ao contexto de distanciamento 
social e a necessidade de compartilhar 
e incentivar ações na área ambiental e 
em especial para a boa gestão 
ambiental dos centros  espíritas, 
propomos a realização de uma Roda 
de Conversa no formato virtual. 

A proposta surge a partir de 
diálogos com os multiplicadores da 
área do Saber Ambiental Fergs, que 
sugerem exposições curtas e objetivas 
quanto às boas práticas, ações e/ou 
mudanças para melhor gestão 
ambiental.  

 

2 horas Gestores, 

trabalhadores de 

centros espíritas e 

diretores das 

UMEs 

correspondentes. 

Livre Plataforma 

Google Meet 

 


