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ATIVIDADE I 
 

Atividade I 



ATIVIDADE II 

Formar Grupos de até 6 pessoas 



Atividade I 
  
Imagine que você é facilitador/a do Grupo Espírita Esperança e assumiu o terceiro ano do 
curso de educação espírita. Sua próxima aula é sobre “Os fenômenos de emancipação da 
alma”. 
Você já tem uma aula pronta de outros anos, contudo, além das informações do facilitador 
do ano anterior que informou que a turma é desunida e briguenta, você já percebeu que 
toda vez que a temática envolve estudos sobre a mediunidade a aula não se desenvolve 
bem.  
Tendo como inspiração o vídeo “Sono e sonhos na visão espírita” proponha estratégias para 
uma aula cuja duração é de 1h30, considere o contexto, a característica do grupo e os 
objetivos da aula.  
 

 Objetivos da aula:  
Identificar e conhecer os fenômenos de emancipação da alma. 
Estabelecer diferenças entre o sonho e o sono 
Justificar a importância do sono, sob o ponto de vista espírita. 



Atividade II 
  
A partir dos pressupostos do texto “Movimento Espírita e Doutrina 
Espírita” reflita com o grupo: 
  
Qual é o papel do facilitador espírita? 
Quais as dificuldades do facilitador para ser fiel aos princípios 
expressos no texto? 
Que orientações você daria a um facilitador iniciante, a partir do 
exposto no texto? 
  
Crie uma apresentação rápida que expresse a discussão do grupo. 
 



Atividade III 
  
Imagine que você é facilitador do Centro Espírita Esperança, Luz e Fraternidade e 
atua no 2º ano, cuja temática anual aborda o autoconhecimento e as 
transformações morais. A turma deste ano é bastante animada e participativa, o 
que, por vezes, faz com que você tenha dificuldade para manter o foco. Sabendo-
se que sua próxima aula é sobre “Os caracteres da formação moral”, você decidiu 
introduzir algumas imagens durante a aula.  
Assim, utilizando-se das imagens anexas, desenvolva uma aula, que coloque em 
jogo o olhar atento das pessoas para sua própria história e para o que ainda 
precisam exercitar com vistas a transformação moral.  
 

Objetivo da aula:  
Identificar os obstáculos que dificultam a conquista da perfeição moral e os 
recursos para vencer esses obstáculos. 



Os sete 

pecados 

capitais  



Os três 

macaquinhos  



Nau dos 

insensatos  



O Jardim 

das Delícias  



Juízo     

Final  



R
e
l
a
t
i
v
i
t
y
 



Plenária 
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Etapas do Planejamento 



 

 contribuir para o alcance dos objetivos propostos. 
 permitir tomada de decisões refletidas e fundamentadas. 
 evitar repetição e improvisação. 
 favorecer a organização do tempo e do espaço.  
 possibilitar maior eficiência e segurança na condução das 

mediações. 
 economizar tempo e energia. 
 
  
Fonte: http://febnet.org.br/dij/comunicativos/orientacao_a_acao_evangelizadora_espirita_da_juventude_subsidios_e_diretrizes_final.pdf - Adaptado. 
 

Benefícios do Planejamento 

http://febnet.org.br/dij/comunicativos/orientacao_a_acao_evangelizadora_espirita_da_juventude_subsidios_e_diretrizes_final.pdf


Obrigada 
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