SEMANA DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITA 2020
1 a 8 de Novembro
Tema geral: Educação
Espírita – Tarefa de
quem?
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2ªfeira

domingo
21h00

• Mensagem do Presidente da
FEP aos Educadores Espíritas
• GCNDIJ – Apresentação do
PO 2E CJ- Programa Orientador
de Educação Espírita para
Crianças e Jovens
Informação sobre a Semana de
Educação Espírita; canais e
links disponíveis

04
3ªfeira

Semana de Educação Espírita

Semana de Educação Espírita

dia

Semana de Educação Espírita

21h00
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05
4ªfeira

21h00

21h00

• Brincar de Faz de Conta
convidada: Sabla d’Oliveira
(Lisboa)
• O Evangelho com os mais novos
– fazer ou praticar?
convidada: Leonor Leal (Alcobaça)
tema: Evangelho no Lar para os
mais pequenos
Apresentação do livro “Histórias
da Tia Alice” (4-6 anos)
Apresentação do livro “Parábolas
e Efemérides” (6-9 anos)

• Alimentação adequada –
esclarecer para melhor
crescer
convidado: Luténio Faria
(Aveiro)
• Apresentação do livro “As
reencarnações da Clotilde”
tema: “Corpo” – 2º ciclo
convidada: Cândida Vieira
(Olhão)
• Mensagem do GCNDIJ
aos Dirigentes das Casas
Espíritas

• Tecnologias – o ponto de
equilíbrio
convidado: Carlos Miguel
(Porto)
• Importância da Natureza na
Educação
convidado: Jorge Gomes
(Porto)
• Apresentação do livro
”Quando o discípulo está
pronto”
tema: “Progresso” – 3º ciclo
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Semana de Educação Espírita

20h00

• parte 1 - Dúvidas e desafios
da sexualidade na adolescência
(namoro e identificação sexual)
parte 2 - Aborto
convidada: Alexandra Gomes
(São Brás Alportel)
• Apresentação do livro “Orar
com as mãos” e “Por aqui tá-se
bem”
convidada: Ana Gomes (Açores)

sábado

Semana de Educação Espírita

21h00

• Mediunidade na Infância e
na Juventude
convidado: Reinaldo Barros
(Olhão)
• Apresentação do livro
“Entre Mundos”
convidado: José Teiga
(Quarteira)

5ªfeira

Semana de Educação Espírita

ENCONTRO DE EDUCADORES ESPÍRITAS PARA
A INFÂNCIA E JUVENTUDE
LIVE COM INSCRIÇÃO:
https://forms.gle/W5BZj3QMHVMyEKup8
10h00
• Demonstração resumida de todos os materiais
disponíveis, com links e canais;
• PO 2E CJ - Esclarecimentos, partilhas e sugestões
• Evangelização em tempo de pandemia Momentos de Partilha
Que desafios? (vantagens e desvantagens)
Novas ferramentas? Quais?
(partilha de experiências)
Moderação: Manuela Vieira e Ana Duarte

Semana de Educação Espírita

21h00

• parte 1 - Comportamentos auto-lesivos e suicídio na adolescência
parte 2 - Alteração dos comportamentos
no neuro-desenvolvimento convidada:
Gláucia Lima (Lisboa)
• Apresentação do livro “A Chave”
convidada: Cândida Reis (Santarém)
• Apresentação do livro “Afinal não
morri” – 15+
convidada: Carla Bártolo (Açores)
• Mensagem do GCNDIJ aos pais

domingo

Semana de Educação Espírita

10h00

LIVE COM INSCRIÇÃO
Intervalo para almoço
14h30
• Capacitação: “Formação online”
convidada: Sandra Sequeira (Lisboa)
• A equipa técnica continuará disponível
para manter viva a maratona “Momentos de Partilha” para os interessados ...
• Mensagem final do Presidente da FEP
ao Movimento Espírita

Na “SEMANA DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA”, entre 01
e 08 de Novembro, revisitaremos os conteúdos do
PO 2E CJ – Plano Orientador para Educadores
Espíritas de Crianças e Jovens, fazendo 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. Consulte o
Programa.
Pode enviar-nos as questões ou comentários construtivos relacionados com Programa e/ou materiais
apresentados. É nossa intenção esclarecer dúvidas
através de vídeo posterior que publicaremos nos
canais sociais da FEP.
LIVE - dia 8, a partir das 10h00, encerramos a
“Semana da Educação Espírita 2020”, com o
Encontro de Educadores Espíritas.
A sua inscrição é necessária para poder receber o
link de participação.
Durante todo o dia partilharemos os desafios que
esta pandemia nos apresentou e debateremos as
vantagens e desvantagens das novas ferramentas e
novos formatos desenvolvidos para a Educação
Espírita.
As Equipas de Educadores nas Casas Espíritas
estão convidadas a participar; para o poderem fazer
deverão preparar uma apresentação oral sobre a sua
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
Ao início da tarde terá lugar uma ação de capacitação sobre “Formação online”.
Junte-se e participe nesta maratona para a
Educação Espírita.
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