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Projeto Piloto – v1 

Objetivo 
Apresentar uma visão geral das atividades propostas para o CVDEE e uma grade inicial de funcionamento 

online. 

Descrição das atividades 

Passe a distância 
O “passe a distância” é uma atividade online, realizada via Google Meet (com link divulgado via site), aberta ao 

público em geral. Consiste na leitura de uma pequena mensagem espírita (p.ex. um página do livro Vida Feliz), 

com um comentário mínimo e a realização de uma prece fraterna, direcionada aos presentes na sala. 

Duração: máximo de 10 minutos. 

Coordenação: 2 coordenadores, que se revezem nas atividades de abrir/fechar a sala, leitura da mensagem, 

comentário e prece. 

Estudo 
A atividade de “estudo” engloba a realização de seminários, minicursos, cursos tradicionais adaptados para o 

meio online, apresentação de um tema específico por um expositor, etc.  A ideia inicial é que estes estudos 

sejam realizados via “live”, com transmissão online no canal do Youtube, com a possibilidade de questões 

enviadas via chat do Youtube. 

No caso de cursos ou mincursos, a ideia é acompanhar uma apostila como base, disponibilizada no próprio 

CVDEE. 

Duração: máximo de 60 minutos, com pelo menos 20 minutos para responder às questões dos participantes. 

No caso específico de seminários, este tempo poderá ser dilatado, após análise prévia. 

Coordenação: o papel dos coordenadores é o de montar a infraestrutura para a transmissão, fazer a 

apresentação do tema/expositor, fazer a prece inicial/final, acompanhar e selecionar as questões do chat para 

apresentar ao expositor. 

Grupos de Estudo 
A atividade de “grupo de estudo” é uma atividade online, realizada via Google Meet (com link divulgado via 

site), com uma inscrição prévia via site. A inscrição prévia objetiva: obtermos informações básicas do 

participante (se é espírita ou não, localidade e principais interesses), além do email. O email é importante para 

cadastro na agenda do Google Meet, a fim de que o participante possa entrar direto na sala, sem aguardar 

autorização. 
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Cada grupo de estudo poderá acompanhar uma dada obra (p.ex., uma obra da codificação, ou livros 

psicografados, ou os evangelhos). 

É fundamental para a proposta que os grupos sejam interativos, com incentivo à participação de todos, e 

busquem fazer e responder questionamentos críticos. As opiniões, dúvidas, críticas de todos devem ser 

respeitadas, pois o objetivo não é “ensinar Espiritismo”, mas sim analisar temas (doutrinários ou não) à luz do 

conhecimento e proposta espíritas. 

Duração: máximo de 60 minutos. 

Coordenação: 2 coordenadores, responsáveis pelas atividades de abrir/fechar a sala, solicitação de voluntários 

para as preces inicial/final, apresentação do tema do dia com um comentário inicial e incentivo constante à 

participação de todos. 

Obs: ainda não temos ideia de como isso vai funcionar, se houver um número muito grande de participantes. 

Uma das possibilidades – caso isso aconteça – é a divisão dos grupos em grupos menores, que funcionem no 

mesmo dia/horário. 

Atendimento Fraterno Online 
A atividade “atendimento fraterno online” consiste em um diálogo privado, entre um ou dois membros do 

CVDEE e a pessoa que buscou o recurso, numa sala do Google Meet. A pessoa deve realizar um agendamento 

prévio, de acordo com os slots de tempo alocados pelos coordenadores da atividade. Este agendamento será 

feito via site do CVDEE. Cada agendamento deverá criar um link próprio no Meet, que será enviado para o 

solicitante. 

Duração:  máximo de 30 minutos, para cada encontro. 

Coordenação: a ideia é que cada encontro tenha o seu próprio coordenador (ou seja, a pessoa que vai fazer o 

diálogo). A ideia é que os coordenadores possam formar um grupo próprio, para trocar ideias e discutir temas. 

No entanto, considera-se que cada coordenador tem autonomia para conduzir sua atividade, sendo 

inteiramente responsável por ela (ou seja, não há, inicialmente, ideia de se “padronizar” o atendimento). No 

entanto, a proposta prevê que as pessoas atendidas possam fazer uma “avaliação” do atendimento, visando a 

melhoria contínua da atividade e para que a coordenação geral possa estar ciente se surgirem problemas. Esta 

organização vai depender do grupo que for formado para a atividade. 

Salas Virtuais de Estudo 
As “Salas Virtuais de Estudo” são listas de discussão via email, atividade existente desde a fundação do CVDEE 

e que permanece até hoje. Atualmente temos 2 salas em atividade (Lespiritos e Gênese, que estudam as 

respectivas obras da codificação). A proposta é manter estas salas,mas também modificar a forma como o 

estudo está publicado. Atualmente os estudos estão disponíveis no prório site do CVDEE. A ideia é que os 

estudos (e as conclusões) sejam organizados no Fórum do CVDEE. Esta organização específica ainda precisa ser 

analisada. 

O CVDEE também um “Mural”, que consiste no envio de mensagens diárias, via email. Atualmente estamos 

enviando capítulos do livro “Caminho, Verdade e Vida” de Emmanuel/Chico Xavier. 

Publicações 
O CVDEE possui diversas apostilas para download. A ideia é fazer uma revisão destas apostilas, bem como uma 

formatação padronizada. Também é possível a criação de novas apostilas e mesmo de “livretos” sobre temas 

específico (à semelhança da editora virtual EVOC). Esta atividade também deverá ser melhor estruturada, mas 
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precisamos de voluntários para realizar esta revisão, análise crítica, verificação das referências, formatação, 

etc. 

Grade 
Dia Horário Atividade 

2ª. Feira 19h Passe a distância 

 20h Estudo 

3ª. Feira 19h Passe a distância 

 20h Grupo de Estudo (01) 

4ª. Feira 19h Passe a distância 

 20h Estudo 

5ª. Feira 19h Passe a distância 

 20h Grupo de Estudo (02) 

6ª. Feira 19h Passe a distância 

 20h Reunião pública interativa (parceria com a SEP) 

Sábado 15h Grupo de Estudo (03) 

 19h Passe a distância 

Domingo 19h Passe a distância 

 

Obs 1: A atividade “Atendimento Fraterno Online” será organizada de acordo com a definição dos 

coordenadores da atividade. 

Obs 2: Naturalmente existe a possibilidade de criação de outros grupos de estudo, em horários que não 

conflitem com esta grade proposta, desde que haja voluntários para a coordenação. 

 

 


