ENEIJ 2020 - Encontro Nacional Educadores Espíritas para a Infância e Juventude
Informação aos Educadores

A Federação Espírita Portuguesa, através do GCNCJ - Grupo de Coordenação Nacional de Educação
Espírita para Crianças e Jovens, informa que apesar das circunstâncias desafiadoras que o ano de
2020 nos impõe, não deixará de levar a cabo o ENEIJ-Encontro Nacional de Educadores de Crianças e
Jovens, embora o faça em moldes diferentes, que se descrevem abaixo.
O PO 2E CJ – Plano Orientador de Educação Espírita para Crianças e Jovens é constituído de um largo
conjunto de recursos pedagógicos e didáticos, que vai dos Programas de Estudo aos Planos de Aula,
passando por variados materiais complementares e de suporte, que se encontram disponíveis no
nosso site para download gratuito, agora com novos conteúdos e publicações. Na “SEMANA DA
EDUCAÇÃO ESPÍRITA”, entre 01 e 08 de Novembro, revisitaremos esses conteúdos, com publicações
diárias de pequenos vídeos, relacionados com temas selecionados nos diferentes ciclos de educação
desenvolvidos, onde se incluem vídeos de técnicos especializados que poderão ser usados e/ou
consultados com fins informativos.
Sobre estes vídeos e/ou temas neles abordados poderão endereçar-nos as questões consideradas
pertinentes ou fazer os comentários construtivos que possam complementar os temas. É nossa
intenção esclarecer as dúvidas que nos forem colocadas e, levando em consideração os comentários
e questões apresentados, realizaremos um vídeo posterior que publicaremos nos canais sociais da
FEP.
Como habitual, mas agora online e live, no segundo domingo de Novembro, dia 8, a partir das
10h00, levaremos a cabo o encerramento da “Semana da Educação Espírita 2020”.

Inscreva-se aqui para poder receber o link de participação.
Durante o domingo, dia 8, partilharemos os desafios que esta pandemia nos apresentou e quais as
novas ferramentas e novos formatos desenvolvidos para a Educação Espírita. Todas as Equipas de
Educadores nas Casas Espíritas estão convidados a participar; para o poderem fazer deverão
preparar uma apresentação oral sobre a sua própria experiência, com duração máxima de 10
minutos.
As apresentações/partilhas neste dia são sujeitas a inscrição, que estará aberta a partir do dia 01 de
Novembro, através do mail: fep.gncdij@gmail.com
O dia 8 de Novembro será, portanto, de esclarecimento e partilha para todos; será ainda feita uma
ação de capacitação sobre “formação online”.
Em breve divulgaremos o Programa.
Desejamos contar com a vossa participação e esperamos que este evento possa levar a todos os
Educadores Espíritas a coragem e a força para continuarmos a trabalhar na preparação dos jovens
corações que chegam até nós.

O GCNDIJ,

