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APRESENTAÇÃO 

 

 É com imensa alegria que a Organização Social Cristã Espírita André Luiz - 

OSCAL apresenta aos Grupos da Fraternidade Espírita associados da OSCAL o 

Relatório Geral de Atividades do ano de 2019.  

Todos nós, entusiastas do ideal do Movimento da Fraternidade - MOFRA e, 

por conseguinte, da causa do Cristo somos muito gratos a centenas de criaturas que 

se entregaram ao trabalho, fazendo permanecer acesa a chama da fraternidade e a 

obstinação quanto à edificação permanente da nossa querida comunidade cristã 

espírita, a Cidade da Fraternidade. 

Somos agradecidos ao Senhor da Vida e aos benfeitores espirituais que 

revigoram o nosso ânimo e nos assistem ininterruptamente a fim de permanecermos 

unidos na crença, no ideal e no trabalho e no serviço à causa do Evangelho do 

Senhor. 
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ASSEMBLEIA GERAL DA OSCAL 

 Foi realizada uma Assembleia Geral Ordinária da OSCAL em 30 de março, do 

ano de 2019, na Casa Espírita André Luiz - CEAL, em Belo Horizonte, para análise e 

aprovação do Relatório de Atividades e do Balanço Financeiro Contábil da OSCAL, 

exercício 2018, além de eleição de membros para o Conselho de Representação da 

Assembleia - CRA/OSCAL. 

 

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA – CRA/OSCAL 

Introdução: 

ATIVIDADES DO ANO 2019 

Caros Dirigentes e Fraternistas, 

 Dando continuidade aos trabalhos dos períodos anteriores, o CRA-OSCAL procurou 
cumprir as diretrizes estatutárias quanto a suas responsabilidades, evitando 
incoerências e a idéia de manutenção de quaisquer privilégios.  

Todos os conselheiros não mediram esforços na compreensão e no 
acompanhamento de todas as atividades do Conselho Administrativo da OSCAL, 
nesse período. 

Alteramos o modus operandis na atuação, mas sem causar prejuízo quanto ao que 
determinam as competências estabelecidas nos estatutos. Assim, em 2019 
realizarmos somente uma reunião presencial, em conjunto com o Conselho de 
Administração - CAD/OSCAL, realizada em julho, na cidade de Campinas, quando 
foram discutidas questões ligadas ao Educandário Humberto de Campos, de teor 
administrativo, e outras três, por áudioconferência.  

O CRA/OSCAL também continuou o trabalho de interação entre seus membros, 
convidando sempre todos os titulares e suplentes para se manifestarem, para 
contribuir na estrutura organizacional da OSCAL.  

No campo das ações realizadas e na tentativa de colaboração, colocou-se à 
disposição da Coordenação das Regiões Fraternas no sentido de cooperar na 
elaboração dos Encontros Fraternos Regionais - EFR, porém não logramos total 
êxito nesta tentativa. Mas o CRA teve um representante presente em Itaperuna, no 
Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Humberto de Campos. 

Quando da ocorrência de fatos negativos que surgiram por parte de alguns 
comunitários da CIFRATER, causando dificuldades várias à OSCAL e ao EHC, o 
CRA tem a informar que não houve esmorecimentos ou desânimos entre nós; 
sentimos um desgaste, claro,  lamentamos que os fatos certamente tenham gerado 
atrasos em outras atividades importantes a serem cumpridas pelo CAD, mas, 
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aprendemos, ao surgir problemas como estes tivemos que imediatamente empenhar 
esforços para resolvê-los, com ações incisivas, após ouvidas as partes e dadas 
oportunidades de justificativa e defesa. E tal foi o que ocorreu, pois desde fevereiro 
de 2019 estivemos em diálogos com os envolvidos e com o CAD, na tentativa de 
orientar para mudanças de posturas desses comunitários que causaram as 
dificuldades. 

Acompanhamos o CAD com suas ações pacíficas, mas sugerimos severidade como 
forma de finalizar combates estéreis; contemplamos irmãos comunitários que se 
esforçam em seguir as diretrizes das boas condutas e certamente as atitudes do 
CRA e da Administração da OSCAL primaram pela ordem, a fim de preservar o bom 
viver na comunidade. 

É de consenso dos conselheiros do CRA-OSCAL que não devemos permitir que uma 
sensação de irresponsabilidade ou indiferença se apresente diante dos problemas 
que surgem na comunidade, e que não podemos nos apequenar diante daqueles 
irmãos que optam pelo afrontamento às diretrizes do Movimento da Fraternidade, ao 
desrespeito com as pessoas, fraternistas ou não. Infelizmente, nesse caso de 
conduta que consideramos gravíssimo, a administração teve que postergar a reunião 
com o comunitário envolvido para fim de fevereiro de 2020.  

O Conselho, nestes últimos anos, primou por estar próximo do CAD/OSCAL e 
procurou contribuir para os resultados positivos no que diz respeito às ações no 
MOVIMENTO DA FRATERNIDADE. Mas sem o apoio dos conselhos administrativos 
dos Grupos, nas necessidades urgentes que se apresentam à administração Geral 
da OSCAL, o CRA entende que fica difícil conseguir resultados duradouros. Desta 
forma, sugerimos várias propostas de sustentabilidade do Educandário Humberto de 
Campos para o CAD, com o intuito de torná-lo menos dependente do Estado; uma 
delas foi o PROJETO Pró-EHC. Mesmo apresentado em todas as regiões, o sucesso 
desde projeto, consideramos que não foi expressivo diante do que o EHC representa. 
Outra proposta foi a de levar uma apresentação, com presença de membros dos 
Conselhos, em todos os GFE’s, sobre o progresso do EHC e a transparência 
conseguida pelo CAD nos aspectos administrativos do Educandário, procurando 
saber o que os grupos podem/sugerem fazer para essa sustentabilidade. Quanto a 
esta última, aguardamos o posicionamento do Conselho Administrativo.  

Temos que ser mais determinados em buscar uma razoável autonomia do EHC: 
como já afirmado por diversos conselheiros do CRA, viver dependendo do Estado é 
um risco e isto deve ser preocupação maior dos dirigentes dos Grupos, 
concatenando-se com as ações já alcançadas para o auxílio a esta instituição. 
Atualmente, o EHC, depois da fundação do Núcleo Pioneiro, constitui-se como pólo 
de importância do nosso Movimento da Fraternidade, pois é ali que se encontra a 
oportunidade de educar as crianças, como proposto por nossos maiores do plano 
espiritual, quando da criação do MOFRA. A CIFRATER e o EHC são fontes de 
energias que chegam aos nossos GFE’s e nos alcançam.  Se somos os reais 
responsáveis por essa educação, somos também responsáveis pelo Educandário. 
Então, porque não o valorizamos mais?  
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Para sensibilizar os fraternistas e os GFE´s, o CRA entende que as mensagens que 
nos convidaram a esse trabalho são importantíssimas, e que quatro delas são nosso 
norte: a de Altino, de Sheylla de 1960, de André Luiz ("No grupo de Fraternidade") e 
Fritz ("Trabalho e sacrifício"). Por isso, precisam ser retomadas e mais divulgadas 
dentro e fora do MOVIMENTO DA FRATERNIDADE.   

Na seqüência apresentamos o quadro atual de conselheiros do CRA/OSCAL: 

Apresentamos o quadro atual de conselheiros do CRA/OSCAL 

 

Titulares Suplentes Mandato 

Ana Elisa Barbosa Caria 
Freitas 

Ronaldo Pacifico 25/03/2017 a março de 2020 

Célia Luzia Honorato 
Cavalheri 

Scheyla Fernandes 
Boechat 

25/03/2017 a março de 2020 

Edna Maura Zuffi Flávio Luiz França 25/03/2017 a março de 2020 

Mauro Rodrigues Reis Luiz Carlos Alves Reis 25/04/2018 a abril de 2021 

João Henrique Silva Vera 
Nadir Salete Pasa 
Blans 25/04/2018 a abril de 2021 

Paulo Lacerda de 
Andrade 

Gabriel Carvalho Diogo 25/04/2018 a abril de 2021 

Alvaro Pierim de Brito 
Tatiana Olgado Manfré 
Pena 

30 de março 2019 a março 
de 2022 

José Avelar Alécio 
Anne Lise Vieira de 
Freitas 

30 de março 2019 a março 
de 2022 

Valmir Lourenço de Jesus 
Márcio Rezende dos 
Santos 

30 de março 2019 a março 
de 2022 

 
 

 Considerações Finais do CRA/OSCAL: 

 Avaliamos que os resultados alcançados em 2019 foram satisfatórios. Não seriam 
possíveis sem a compreensão e participação dos fraternistas, especialmente 
daqueles que atenderam ao chamado trazendo seus conhecimentos de tarefas nos 
seus Grupos da Fraternidade. 

1º Seguramente a união dos membros do CRA e CAD/OSCAL permitiu superar 
muitas dificuldades; 

2º Tomamos decisões utilizando a segurança dos estatutos, voltando aos princípios 
do estatuto de 1983; 
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3º Participamos de Encontros Fraternos Regionais com intuito cooperativo: a voz do 
CRA sempre com a intenção de atuar conjuntamente com os Conselhos de 
Administração de todos os GFE´s, esclarecendo as dúvidas e sobre a praticabilidade 
dos estatutos.  

4° Criamos facilitadores para ter a maioria dos membros do CRA nas decisões, 
resultando em respostas mais rápidas, melhorando a condução das atividades, 
inclusive respeitando as opiniões dos irmãos fraternistas dos GFE´s, que também 
nos receberam com carinho e nos apoiaram nos momentos difíceis. 

O CRA olha para o presente e para o futuro, mas não esquece o passado, para evitar 
repetir os erros e lembra-se dos valorosos irmãos que não mediram esforços na 
colaboração com a obra. Ouvir e corrigir desvios de entendimento são ações que 
beneficiam a nós e os que nos procuram.  

Todas as ações em prol da CIFRATER e com ênfase para o EHC precisam de 
divulgação, e sugerimos que os GFE´s busquem conhecê-las, como e quando serão 
realizadas. 

O CRA pede aos GFE´s apoio, presença física na AGO e nos encontros regionais, 
melhor comunicação com o CAD e também que considerem o CRA um grupo auxiliar 
e de acompanhamento dos programas de trabalho dos Conselhos de Administração 
da OSCAL e dos GFE´s. 

Finalizamos com a frase do Irmão Altino, que nos mostra por que estamos no 
Movimento da Fraternidade: “Minha missão entre vocês é de Fraternidade e amor. 
Pretendemos organizar um movimento de renovação que se estenderá por todo o 
Brasil”.  Se aqui estamos (no Movimento da Fraternidade), o que está nos impedindo 
de avançar mais? 

Fraternalmente, 

 

 

Álvaro Pierim de Brito                                                    Edna Zuffi 

Conselho de Repres. da Assembleia-OSCAL           Secretária do CRA/OSCAL 

 

Anexo: 

Fazemos questão de repetir o que segue abaixo, são sugestões importantes do 
CRA/OSCAL que visam o fortalecimento das nossas atividades e cabem a cada um 
de nós participantes do MOFRA, ler, analisar e colocar em pratica: 

1º- Valorizar Estatutos/Regimentos Internos: não são simples escritos em papéis; 
contêm regras comuns para todos. Atendem a “César” e a nós. Este hábito auxilia as 
tomadas de decisões com imparcialidade. Os homens passam, as instituições ficam. 
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2º- Importância dos GFE´s, nas AGO da OSCAL: precisamos votar conhecendo os 
candidatos ao CRA ou a outros órgãos, saber se estão comprometidos com o 
MOFRA. 

3º- Assembleias da OSCAL: as ausências dos GFE´s escondem a grandeza do 
MOFRA (ainda não contamos com muitos GFE´s na AGO). Elas acontecem apenas 
uma vez por ano; ignorá-las nos compromete diante das responsabilidades 
administrativas assumidas, além do dever cívico de participar. Sugestão: se 
necessário, convocar e colaborar com o substituto do representante legal para 
participar da AGO. O GFE não presente na AGO fica em falta com os fraternistas do 
seu grupo. 

4º- Compete ao CAD/OSCAL apresentar plano e propostas: cabe aos dirigentes dos 
GFE´s analisar, à luz das diretrizes fraternistas, se estão adequados. O CRA sugere 
não aprovar nada por “consideração” às pessoas ou por ter receio de questionar. 

5º- Encontros Fraternos Regionais: é relevante a presença de, no mínimo, um 
representante para o GFE ficar atualizado com as notícias do MOFRA. Notícias 
geram interesses nos fraternistas dos GFE´s. São justamente aqueles que queremos 
como tarefeiros atuantes. 

6º- As obras da OSCAL (CIFRATER/EHC) precisam de recursos: estatutariamente, 
isto não é obrigatório e fica a critério do GFE, mas qualquer administração precisa de 
contribuição mensal e constante para a manutenção da obra. 

7º- Cidade da Fraternidade: obra social da OSCAL, hoje sua área territorial é menor, 
mas nossa responsabilidade aumentou, pois muitas crianças estão lá. O Educandário 
Humberto de Campos é com o que os GFE´s devem se preocupar e vem ao encontro 
com antiga proposta de trabalho. 

8º- Administração da OSCAL: imprescindível a presença nas Regiões Fraternas: O 
Conselho das Regiões Fraternas deve solicitar sempre ao Coordenador das Regiões 
Fraternas da OSCAL, um representante do CAD/OSCAL nos Encontros Fraternos 
Regionais- EFR. Sugerimos constar na programação do EFR item “reunião 
administrativa”, com hora e local reservados. 

9º- Sempre que possível, ter a participação de dirigentes do GFE ou CAD/OSCAL, na 
COMEMOFRA: a mocidade deve fazer o convite e colocar em sua programação a 
participação desses convidados. 

10º- Cada Região Fraterna, todos os anos, até novembro, deve informar a 
Coordenação das Regiões Fraternas/CAD a programação dos Encontros Fraternos 
Regionais do ano seguinte. Isto facilita o trabalho na divulgação e programação do 
representante da OSCAL na região anfitriã e para GFE e fraternistas programarem 
suas presenças. 

11º- Evitar coincidência de eventos dos GFE´s com os da OSCAL. Se for impossível, 
a Coordenação Geral do GFE pode e deve enviar, no mínimo, um irmão fraternista 
para representar o GFE junto à OSCAL. O fraternista se sentirá útil, além de que ele 
estará sendo preparado para outras funções. 
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COORDENAÇÃO DE FINANÇAS CFI/OSCAL 

 

  
 A OSCAL mantém uma conta bancária no Banco Itaú, em Brasília que recebe 

doações do Projeto Pró - EHC e contribuição mensal dos associados, além de 

doações eventuais de fraternistas. A OSCAL mantém também uma conta no Banco 

do Brasil, em Belo Horizonte que recebe doações de quem participa das 

Campanhas: “Projeto Educar” e “Seja Amigo da CIFRATER”, além de contribuições 

de fraternistas e GFE. Os serviços de contabilidade são coordenados pela 

CFI/OSCAL. O fraternista Paulo Primo e seu suplente Olivaldo conduziram com 

muita competência as questões financeiras da OSCAL. O ano de 2019 foi finalizado 

sem que a OSCAL estivesse com dívidas, com exclusão das questões de IPTU que 

requisitam ação mais demorada para equacionar débitos vencidos e que em verdade 

a responsabilidade não é da OSCAL. A expectativa é que em 2020 tudo isso se 

resolva, inclusive as isenções futuras que a OSCAL estará encaminhando com 

processo/requerimento junto a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. 

 

 

ANÁLISE SUCINTA DO HISTÓRICO FINANCEIRO - CONTÁBIL DA OSCAL, 2019 
 

 

1- RECEITAS OPERACIONAIS 

Associados da OSCAL 81373,00 

Campanha "Seja Amigo da Cifrater" 56523,94 

Projeto Pró-EHC/Educar 154563,38 

FEB  10000,00 

Donativos 100,00 

Bazar fraterno 4971,86 

Recuperação de despesas 614,45 

Juros Aplicação 1815,56 

Caravanas 2410,18 

TOTAL 312372,37 
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2- DESPESAS OPERACIONAIS 

2.1 OSCAL 

Salário e encargos 85381,54 

Assist. Jurídica e Contábil 23336,24 

Serviços prestados pessoa física 1250,00 

Serviços prestados pessoa jurídica 1990,34 

Taxas Estaduais e municipais 1884,75 

Manut., peças, Máquinas, Equip e Veíc 1901,06 

Correios, impressos e material de expediente 3141,87 

Telefone internet 1758,44 

Alimentação 220,32 

Assist. Médica 731,00 

Fretes e carretos 141,00 

Cartório 1005,75 

TOTAL   122.742,30 

 Depreciação (desvalorização) 109.002,85  

 

DESPESAS OPERACIONAIS 

2.2 EDUCANDÁRIO 
HUMBERTO DE CAMPOS 

Salário e encargos 34253,10 

Gás 3115,00 

Correios, impressos e material de 
expediente 23273,32 

IPTU 127,28 

Luz 3537,79 

Telefone internet 749,50 

Manutenção de peças e máquinas 546,80 

Manutenção e reparos em geral 6652,90 

Alimentação, lanches e refeições 18373,15 

Material de limpeza  2407,29 

Combustível 10598,79 

Serviços prestados pessoa física 10593,12 

Serviços prestados pessoa Jurídica 2250,00 

Medicina Ocupacional 50,00 

Informação cadastral 158,45 

Serviços de informática 281,11 

Contribuições 1200,00 

TOTAL   118.167,60 
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DESPESAS OPERACIONAIS 

2.3 CIFRATER 

Salário e encargos 14660,08 

Manutenção de peças e máquinas 147,90 

Luz 10472,97 

Transporte 2265,00 

Correio 340,39 

Manutenção e reparos em geral 26489,65 

Material de consumo 18259,91 

Lanches e refeições 501,22 

TOTAL   73.137,12 

 

3- DESPESAS BANCÁRIAS 

3.1 OSCAL 1446,62 

3.2 EHC 92,70 

3.3 CIFRATER 1720,94 

TOTAL 3260,26 

 

1- TOTAL GERAL DE RECEITAS 312.372,37 

2- TOTAL GERAL DE DESPESAS 
OPERACIONAIS 317.307,28 

 

DIFERENÇA  - 4934,91 

  

 

Obs.: Saldo foi coberto pela venda de livros. 
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CONSELHO FISCAL – CON/OSCAL – PARECER TÉCNICO 
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COORDENAÇÃO GERAL 

 

RELACIONAMENTO ENTRE OSCAL E FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA - 

FEB 

A OSCAL foi convidada e participou, representada por Célio Alan Kardec de 

Oliveira, seu Coordenador Geral, de duas reuniões do Fórum Permanente das 

Entidades Especializadas do Movimento Espírita Brasileiro, FPE/FEB, em abril e 

novembro de 2019.  

A OSCAL, como convidada permanente para participar do FPE/FEB, compõe 

como membro das Comissões de Educação e de Saúde do dito FPE/FEB. Ressalte-

se que por decisão da Diretoria executiva da FEB, o CNE/FEB foi extinto, passando a 

existir o Fórum Permanente das Entidades Especializadas do Movimento Espírita 

Brasileiro - FPE/FEB. Nesta última reunião foi aprovado o Regimento Interno desse 

FPE/FEB. 

 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE A OSCAL E A FEB 

A OSCAL mantém o contrato de Comodato com a Federação Espírita 

Brasileira - FEB acerca da utilização por esta última do terreno, edificações e 

benfeitorias da propriedade da OSCAL situada no SGAN - 909 - Módulo G, Brasília - 

DF. A OSCAL junto com a FEB está buscando resolução para conseguir isenção do 

IPTU do imóvel em causa, anos 2015 a 2017 e 2018, o que ainda não ocorreu devido 

a problemas de regularização dos CNPJ.. A OSCAL ficará com três CNPJ, nos 

endereços da matriz (SGAN – 909 – Brasília), na CIFRATER e em Belo Horizonte. 

Não existem mais pendências e no princípio de 2020 essa pendência estará 

resolvida, inclusive a isenção de IPTU a partir de 2020. Ficará a pendência da 

isenção de IPTU dos anos anteriores. 

 

VIAGENS DA COORDENAÇÃO GERAL 

 

Presença nos GFE: GEFRATER em Belo Horizonte na companhia dos irmãos 

Vilmar Machado e Maria Luiza; Gerônimo Ribeiro em Vila Velha; Irmão Fritz em 

Ponte Nova; GEFRATERNA em Inhaúma ( duas vezes); Irmão Palminha em Juiz de 
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Fora; Irmã Fabíola de Santa Luzia - MG; Irmão Humberto de Campos em Itaperuna; 

Bittencourt Sampaio em Aracajú; Irmão Holdernes de Bicas. 

Três visitas a Cidade da Fraternidade, três visitas à Federação Espírita 

Brasileira em Brasília, duas visitas ao GFE Irmão Estêvão em Brasília, uma visita a 

Prefeitura de Alto Paraíso - GO, todas elas para reuniões. 

 

FAZENDA LUIZ VELHO 

 

Cumpre destacar que o CAD/OSCAL continua acompanhando a pendência da 

Fazenda Luiz Velho, vendida à Senhora Solange, esposa do senhor Washington num 

total de 145 há, por R$ 360.000,00, onde a compradora pagou de ITBI (2,4%) a 

quantia de R$ 8.640,00, e escritura no valor de R$ 2.120,00. Registre-se ter sido 

efetuado pagamento à OSCAL de R$15.000,00 no ano de 2014 e igual valor em 

2015, estando pendentes pagamentos suplementares prometidos pelo comprador, 

que se forem cumpridos não ultrapassarão o montante de R$120.000,00.  

 

PROJETOS E OBRAS 

 

A Comissão de Projetos e Obras composta dos engenheiros civis Vilmar 

Machado, Edmir Magacho, do engenheiro eletricista Satoru Monaka, do engenheiro 

sanitarista Júlio Reis, sob a coordenação do primeiro é responsável pelas 

intervenções na Cidade da Fraternidade. Em que pese a ausência de recursos 

financeiros, com mão de obra do fraternista Paulo Raimundo e seu filho (ambos do 

GFE Irmã Scheilla de BH), além do funcionário e comunitário Divino, foi realizado, em 

2019. Foi Incorporado à dita Comissão de Projetos e obras o fraternista André Xaxá 

que assumiu a responsabilidade de execução da ETE, sem nenhum ônus para a 

OSCAL. Eis algumas intervenções realizadas: 

Intervenções na padaria; 

Implantação da Estação de Tratamento de Esgotos sanitários da CIFRATER; 
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Aplicação de mantas térmicas em salas de aulas do EHC (louve-se a 

criatividade, o apuro de tecnologia inovadora e a condução de todo o processo da 

parte do irmão Edson, comunitário/professor  da CIFRATER; 

Pintura do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Veneranda; 

PENDÊNCIAS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA 

A OSCAL procedeu a alteração estatutária para correção de endereço da sua 

sede e adequação em cláusulas para ajustamento às leis vigentes no país, como 

declaração da OSCAL ser também uma entidade religiosa. 

Com imensos desafios foi formalizado o Termo de Aditamento ao Convênio 

com a Secretaria de Educação do Estado de Goiás - SEDUC, em que pese a 

redução em 30% da SEDUC no seu custeio. 

Igualmente foi formalizado Termo Aditivo ao Convênio com o Município de Alto 

Paraíso para o EHC, com resultados muito positivos em relação ao ano anterior. 

Em conjunto com a FEB foi contratado escritório, para regularizar os CNPJ 

(três) da OSCAL, sem o que se inviabiliza obter a obtenção de isenção de IPTU para 

o imóvel situado no SGAN - 909 em Brasília que está em contrato de comodato com 

a Federação Espírita Brasileira - FEB. 

Ficou pendente para 2020 a continuidade do processo que visa conseguir 

isenção dos IPTU vencidos dos anos de 2018, 2017, 2016 e 2015. 
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ACOMPANHAMENTO E AJUSTAMENTO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DA OSCAL – 2010 – 2020 (ATUALIZADO PARA ESTE 

RELATÓRIO) 

N 
OBJETIVOS - ESTRATÉGIAS – AÇÕES 

Coordenaçã
o 

Coord. 
Específica 

Data 

1 
Melhorar as condições administrativas 
da OSCAL, dos GFE e da CIFRATER 

      

1.1 
Aprimorar os processos internos e de 
informações. 

      

1.1.1 

Reavaliar o quadro de pessoal contratado, 
adequando-o as possibilidades financeiras 
da instituição, seja GFE - Grupo da 
Fraternidade Espírita ou CIFRATER. - 
Cidade da Fraternidade 

CAD 
ADMINISTRAÇ

ÃO 
Constant

e 

1.1.2 
Orientar aos GFE e CIFRATER quanto ao 
cumprimento da legislação trabalhista. 

CAD 
ADMINISTRAÇ

ÃO 
2013/20

20 

1.1.3 
Preencher e assinar o Termo de Adesão 
ao Trabalho Voluntário nos GFE e 
CIFRATER 

CAD/GFE e 
CCF 

ADMINISTRAÇ
ÃO 

Anual 

1.1.4 Elaboração de regimentos internos - RI. CAD 
ÁREA 

ESPECÍFICA 
Dez./15 

1.1.5 
Elaboração de procedimentos 
administrativos e financeiros para a 
CIFRATER. 

CAD 
ÁREA 

ESPECÍFICA 
Dez./15 

1.1.6 Divulgação dos RI e estatuto social. CAD 
ÁREA 

ESPECÍFICA 
Dez./15 

1.1.7 
Efetuar check list das obrigações 
trabalhistas, de certificados e de 
convênios. 

CAD 
ÁREA 

ESPECÍFICA 
Dez./15 

1.1.8 
Investir na arregimentação do trabalhador 
voluntário, inclusive para funções 
administrativas - GFE e CIFRATER. 

CAD 
GFE e 

CIFRATER 
Constant

e. 

1.2 
Aprimorar a Sub Secretaria da OSCAL na 
CEAL em Belo Horizonte -Rua Rio Pardo, 
nº 120, Bairro Santa Efigênia 

      

1.2.1 
Ajustar, paulatinamente, a transferência da 
contabilidade da OSCAL de Brasília para 
Belo Horizonte. 

CGO CFI Dez./14 

1.2.2 
Funcionar a Coordenação de Finanças da 
OSCAL na CIFRATER, como apoio a 
Secretaria da OSCAL em Belo Horizonte. 

CGO CFI 
Jun./201

7 

1.3 
Dar encaminhamento sobre regularização 
das terras da CIFRATER/OSCAL 

      

1.3.1 
Regularizar os documentos existentes 
acerca da venda da Fazenda Luiz Velho. 

CGO e CCF AJU Dez./13 
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1.3.2 
Ajustar documentação final de posse para 
posseiros - Fazenda Lajeado 

CGO e CCF AJU Out./13 

1.3.3 
Apoiar e fazer convênios com a 
Cooperativa Frutos do Paraíso. 

CGO e CCF AJU 2016. 

1.4 
Vivenciar na plenitude o Estatuto Social da 
OSCAL. 

      

1.4.1 
Orientar os GFE no sentido de adequarem 
seus estatutos sociais ao estatuto padrão 
elaborado para os GFE. 

CGO e CRF AJU Dez./13 

1.4.2 

Revisar os Regimentos Internos 
elaborados (já existentes) pela OSCAL a 
fim de adequá-los ao Estatuto Social em 
vigência. 

CAD/OSCAL ASSESSORIA Dez./13 

2 
Envolver os Grupos da Fraternidade 
Espírita - GFE nos eventos da OSCAL 

      

2.1 
Contatar, visitar e envolver todos os GFE 
vinculados/adesos formalmente a OSCAL.  

      

2.1.1 
Efetuar levantamento atualizado de 
endereços de todos os GFE, via secretaria 
da OSCAL. 

CRF COS Jul./18 

2.1.2 
Remeter novas correspondências para 
todos os GFE na perspectiva de 
atualização do cadastros. 

CGO COS Dez./18 

2.1.3 
Enviar para todos os GFE o Planejamento 
Estratégico da OSCAL - 2013 a 2020. 

CGO  
COS e 

ASSESSORIA 
Jul./13 

2.1.4 

Agendar visitas aos GFE de cada Região 
Fraterna, via Conselho das Regiões 
Fraternas, priorizando os grupos mais 
afastados. 

CRF 
CONSELHO 
REGIÕES 

FRATERNAS 
Dez./20 

2.2 
Estruturar as regiões fraternas instituindo 
o Conselho das Regiões Fraternas. 

      

2.2.1 Redivisão das Regiões Fraternas.  CAD e CRA 

CONSELHO 
REGIÕES 

FRATERNAS e 
CRF 

Dez./20 

2.2.2 

Estruturar cada Conselho da Região 
Fraterna nos moldes do Conselho de 
Administração do GFE (MED, FRA, EDU, 
ASE e CG)  

CRF 
CONSELHO 
REGIÕES 

FRATERNAS 
Out./20 

2.3 
Estimular os GFE a serem altamente 
participativos em eventos de 
confraternização. 

  
CONSELHO 
REGIÕES 

FRATERNAS  
  

2.3.1 
Incentivar aos GFE a criarem Reuniões 
Mensais de Confraternização para os seus 
tarefeiros. 

CRF 
CONSELHO 
REGIÕES 
FRATERNAS 

Dez./20 

2.3.2 
Convocar fraternistas a participarem dos 
Encontros Fraternos Regionais - E.F.R. 

CRF 
CONSELHO 
REGIÕES 

Constant
e 
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FRATERNAS 

2.3.3 
Estimular os fraternistas para estarem 
presentes e participativos nas Semanas 
da Fraternidade 

CRF 
CONSELHO 
REGIÕES 
FRATERNAS 

Constant
e 

2.3.4 

Manter o entusiasmo dos jovens quanto 
ao engajamento nas atividades da Prévia, 
Pós e COMEMOFRA - Confraternização 
das Mocidades Espíritas do Movimento da 
Fraternidade, sendo a Prévia e a Pós-
COMEMOFRA realizados junto com os 
EFR. 

CAE CIF e CIJ 
Constant

e 

2.3.5 

Organizar as Semanas da Fraternidade de 
2014, 2016, 2018 e 2021, sendo a de 
2014 sediada em Belo Horizonte – Minas 
Gerais e as de 2016/18/20 na CIFRATER. 

CRF 
CONSELHO 

R.F. 

2014/20
16/2018 
e 2021 

2.4 
Criar e retomar as Caravanas à 
CIFRATER - vínculos fraternos entre GFE 
e CIFRATER 

      

2.4.1 
Prosseguir com a Caravana Cativar -  2ª e 
3ª Regiões Fraternas e trabalhar para se 
transformarem em duas caravanas. 

CRF 
CONSELHO 

R.F. 
Constant

e 

2.4.2 
Prosseguir com a Caravana da Esperança 
- 4ª e 12ª Regiões Fraternas.  

CRF 
CONSELHO 

R.F. 
Constant

e 

2.4.3 
Retomar a Caravana Semear -  7ª Região 
Fraterna 

CRF 
CONSELHO 

R.F. 
2020 

2.4.4 
Retomar a Caravana Amor - 1ª Região 
Fraterna 

CRF 
CONSELHO 

R.F. 
2020 

2.4.5 
Dar continuidade a caravana da 11ª 
Região Fraterna - Caravana da Luz. 

CRF 
CONSELHO 

R.F. 
Constant

e. 

2.4.6 
Prosseguir com a Caravana do Amor 
Nordestino - 6ª e 10ª Regiões Fraternas 
com periodicidade anual. 

CRF 
CONSELHO 

R.F. 
Constant

e. 

3 
Investir em projetos com vista a 
autossuficiência da Cidade da 
Fraternidade  

      

3.1 
Manter e aprimorar a Campanha " Seja 
Amigo da CIFRATER", fortalecendo elos 
com os fraternistas. 

      

3.1.1 

Ativar a comunicação utilizando site e 
Conselho das Regiões Fraternas para 
estimular os fraternistas a participar da 
Campanha "Amigos da CIFRATER". 

CAD 
COS E 

CONSELHO 
R.F. 

Dez./16 

3.1.2 
Efetuar amplo cadastro de todos os 
fraternistas, trabalhadores dos GFE. 

CAD 
COS e 

CONSELHO 
R.F. 

Jun./20 
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3.1.3 

Convocar os fraternistas para 
engajamento nas diversas frentes de 
trabalho na CIFRATER, por meio de micro 
caravanas 

CAD 
COS E 

CONSELHO 
R.F. 

Constant
e. 

3.1.4 

Criar mecanismos para fraternistas e 
terceiros se transformarem em doadores 
permanentes para o obra social da 
OSCAL, priorizando débitos automáticos 
em conta (mesada) e outros formatos.Foi 
criada a Campanha permanente 
denominada “Projeto Educar”’. 

CAD 
COS E 

CONSELHO 
R.F. 

Constant
e 

3.1.5 
Estudar e buscar parcerias com a 
Universidade de Brasília. 

CCF ASSESSORIA 
Constant

e 

3.1.6 
Realizar parcerias com a Associação do 
Assentamento Sílvio Rodrigues. 

CCF e CGO ASSESSORIA 
Constant

e 

3.1.7 

Prestar contas trimestralmente aos 
fraternistas sobre a andamento da 
campanha Seja Amigo da CIFRATER e 
Campanha Pró – EHC 

CAD/OSCAL 
COS e 

COMISSÃO 
Constant

e 

3.2 
Desenvolver e implementar projetos de 
cultura e horticultura na CIFRATER 

      

3.2.1 
Elaborar e implementar projeto de 
horticultura para a CIFRATER, com 
assessoria de engenheiro agrônomo. 

CCF 
CPP/CGO e 
CCA/CCF 

Mar../20 

3.2.2 
Elaborar e implementar projeto de culturas 
para a CIFRATER, com assessoria de 
engenheiro agrônomo. 

CCF 
CPP/CGO e 
CCA/CCF 

Abr./20 

3.3 
Melhorar a infraestrutura e conservação 
das edificações da CIFRATER 

      

3.3.1 
Elaborar programa de reformas das 
moradias da CIFRATER, especificando 
serviços e orçamentos, por unidade. 

CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Dez./20 

3.3.2 Reformar reservatório de 67.000,00litros. CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Ago./20 

3.3.3 
Reforma dos passeios públicos e praça da 
CIFRATER 

CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Jul./20 

3.3.4 
Reformar moradias da CIFRATER com 
base em orçamento e recursos prévios 

CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Constant

e. 

3.3.5 

Construir fossas sépticas ecológicas, com 
base em projeto de engenharia a ser 
finalizado coletando esgoto sanitário e 
águas servidas das edificações. 

 CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Jul./19 

3.3.6 
Elaborar projeto arquitetônico de 
engenharia para obras de reforma do 
Educandário Humberto de Campos. 

CGO e CCF 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Ago./13 

3.3.7 
Concluir as obras do poço artesiano e 
fazer conexão com as redes domiciliares 

 CGO e CCF 
COMISSÃO 
DEOBRAS 

Ago./15 
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3.3.8 
Realizar obras de reforma do Educandário 
Humberto de Campos. 

CGO e CCF 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
 2020 

3.3.9 
Celebrar Contrato de Comodato para 
Imóveis não residenciais como CEAFRA, 
padaria, marcenaria e outros. 

 CGO e CCF AJU 
Dez. 
2020 

3.3.1
0 

Elaborar projeto para abrigo de fraternistas 
quando de eventos da OSCAL. 

CGO e CCF 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Nov./20 

3.3.1
1 

Celebrar Contrato de Comodato de 
Imóveis Residenciais da Cidade da 
Fraternidade 

 CGO e CCF 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Dez./20 

3.3.1
2 

Construir instalações para acomodar 
fraternistas na CIFRATER em eventos 
oscalinos, com recursos gerados no seio 
da comunidade fraternista. 

CCF e CGO 
COMISSÃO DE 

OBRAS 
Dez./20 

4 
Aprimorar procedimentos para 
divulgação da Doutrina Espírita e os 
ideais do Movimento da Fraternidade 

      

4.1 
Recadastrar quadros de expositores e 
oradores espíritas vinculados aos GFE 

      

4.1.2 
Recadastrar expositores ligados aos GFE, 
com a indicação, inclusive, da 
disponibilidade para viajar. 

CAE EDU/CAE Fev./18 

4.1.3 
Promover a ida de expositores à Cidade 
da Fraternidade, com o mínimo de 1 por 
mês. 

CAE EDU/CAE 
Constant

e. 

4.1.4 
Fazer intercâmbio de expositores entre os 
GFE, sobremodo, dentro de uma mesma 
Região Fraterna 

CAE EDU/CAE 
Constant

e. 

4.2 
Incentivar os GFE a criar reuniões 
mediúnicas nos moldes da filosofia do 
MOFRA 

      

4.2.1 
Orientar os GFE quanto a estruturação 
das reuniões de educação mediúnica. 

CAE MED/CAE Mar.20 

4.2.2 
Estimular a criação de reunião de 
orientação espiritual, antiga reunião de 
receituário mediúnico, em cada GFE. 

CAE MED/CAE Set./20 

4.2.3 
Estimular a criação de reunião mediúnica 
de ectoplasmia (efeitos físicos) em cada 
GFE. 

CAE MED/CAE Nov./20 

4.2.4 

Sugerir a cada Grupo Mediúnico dos GFE 
a realizar culto regular do evangelho (uma 
vez por mês) nas casas dos respectivos 
membros, alternadamente. 

CAE MED/CAE Abr./19 

4.2.5 
 Melhorar a qualidade do tratamento 
dispensado aos amparados, inclusive 
criando equipes de visitação para estes, 

CAE MED/CAE Nov./20 
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no contexto de cada reunião de 
desobsessão e de ectoplasmia (efeitos 
físicos). 

4.2.6 
Enfatizar sobre a prioridade de se realizar 
a tarefa de Visitação Fraterna 

CAE ASE/CAE 
Constant

e 

4.2.7 
Aplicar o recurso da tutoria a benefício 
daqueles que procuram o atendimento 
fraterno 

CAE ASE/CAE 
Constant

e 

4.2.8 
Incentivar à formação de médiuns em 
outras modalidades que não a psicofonia e 
psicografia. 

CAE MED/CAE 
Constant

e 

4.2.9 

Promover encontros, seminários e 
palestras voltadas para a capacitação e 
divulgação visando a construção de 
consenso em torno dos princípios 
norteadores da ASE e do conceito da 
CIFRATER. 

CAE ASE/CAE Jun./20 

4.3 
Reedição e edição de livros de interesse 
do Movimento da Fraternidade. 

      

4.3.1 
Reeditar o livro "Orientação aos Grupos da 
Fraternidade Espírita" - Regimentos 
Internos. 

CAE EDU/CAE Set./20 

4.3.2 
Reeditar o livro "Movimento da 
Fraternidade" 

CAE EDU/CAE Dez./20 

4.3.3 
Editar cartilha contendo os hinos 
característicos e entoados nos GFE 

CAE EDU/CAE Jul./20 

4.3.4 
Reeditar o livro "Fraternidade, Chama 
Inextinguível" 

CAE EDU/CAE 
Out./20 

 

     

4.3.5 
Reedição da cartilha sobre ciclos de 
Estudos adotados pela OSCAL 

CAE EDU/CAE 2020 

4.4 
Implementar Ciclo de Estudos adotados 
pela OSCAL em Grupos da Fraternidade 
Espírita 

      

4.4.1 
 Remeter aos GFE a cartilha versando 
sobre ciclos de estudos, adotada pela 
OSCAL 

CAE EDU/CAE 2020 

4.4.2 

Estimular aos GFE adotarem o modelo de 
ciclo de estudos da OSCAL, notadamente 
àqueles situados em cidades com mais de 
cinco casas espíritas. 

CAE EDU/CAE 2020 

4.4.3 

Favorecer o intercâmbio de expositores 
espíritas, seja de forma local, ou com 
cidades próximas, sobremodo para 
atender o ciclo de estudos sugerido pela 
OSCAL 

CAE EDU/CAE 
Constant

e. 
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5 
Investir na promoção integral do Ser, 
tanto na Cidade da Fraternidade como 
nos GFE. 

      

5.1 
Investir na Formação Integral do Ser no 
Educandário Humberto de Campos - EHC  

      

5.1.1 

Assinar aditivo ao Convênio com a 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes - SEDUCE/Goiás, para 
implementação da Escola Inovadora - 
EHC.  

CCF CCA/CCF 2017 

5.1.2 

Avançar no convênio com a Secretaria 
Municipal de Educação de Alto Paraíso 
para esta ser parceira efetiva do E.H.C. na 
implementação do Projeto Escola 
Inovadora 

CCF CCA/CCF 2017 

5.1.3 

Fazer intercâmbio com educadores, 
pedagogos e psicólogos da comunidade 
fraternista, com benefício direto para o 
Educandário Humberto de Campos - 
E.H.C. 

CCF 
CCA/CCF e 

CIF/CAO 
Constant

e. 

5.1.4  Criar a horta comunitária. CCF CCA/CCF 2020 

5.2 
Priorizar projetos de orientação e incentivo 
de acolhimento do Ser, seja nos lares dos 
moradores ou dos fraternistas 

      

5.2.1 

Sugerir aos GFE a realização de parcerias 
públicas para implementação de projetos 
de acolhimento institucional - crianças em 
estado de abandono ou excluídas das 
suas famílias, entre 01 e 12 anos. 

  ASE/CAE Dez./20 

5.2.2 
Elaborar projeto de incentivo e orientação 
para acolhimento de crianças nos lares 
dos fraternistas - acolhimento institucional. 

CAE ASE/CAE Dez./20 

5.2.3 
Implementar núcleo de apoio à família na 
CIFRATER.  

CCF  ASE/CAE Dez./20 

5.2.4 

Dar característica ao Educandário 
Humberto de Campos de um Centro de 
Educação Integral do Ser, com oficinas de 
moral cristã, de teatro, de literatura, de 
informática, de horta, de paisagismo, de 
canto coral, de culinária, etc. 

CCF  CCA/CCF 
Permane

nte 

5.3 
Dar acabamento e ampliar o Projeto "Rosa 
da Esperança" - Seara para cultivo de 
vivências cristãs 

CCF     

5.3.1 
Eleger grupo de estudo para promover 
adequações no projeto Rosa da 
Esperança para a CIFRATER tendo à 

CCF ASSESSORIA 2020 
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COORDENAÇÃO DA CIDADE DA FRATERNIDADE – CCF 
 

 

Neste relatório, informamos a respeito das ações na comunidade e das 

interações com os Grupos da Fraternidade, assim como atividades relacionadas a 

Associação Silvio Rodrigues. 

    Salientamos que apesar dos poucos recursos nos esforçamos por realizar 

tarefas necessárias a manutenção e funcionamento da instituição. Vale destacar o 

envolvimento integral dos comunitários nos trabalhos da cozinha do Educandário 

Humberto de Campos - EHC, na padaria, com destaque para o café da manhã 

servido aos alunos do EHC, sempre de forma voluntária. 

OBRAS E MELHORIAS FÍSICAS 

 Substituição de dois segmentos danificados da Rede Coletora de Esgotos 

Sanitários. 

 Limpeza, arrumação e reforma de duas salas no galpão da marcenaria, onde 

são guardados materiais elétricos, hidráulicos, mobiliários escolares e outros, 

com a participação ativa da Caravana Cativar. 

 Execução de mantas térmicas em salas de aula do Educandário Humberto de 

Campos, procedimento tecnológico de baixo custo, inovador e de imensa valia 

 Construção da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários  - ETE da 

CIFRATER; 

Em 2016, fruto contribuições de associados da OSCAL foram iniciadas as 

obras de implantação das redes coletoras de esgotos sanitários da Cidade da 

Fraternidade e, em 2019, houve a execução das obras de construção da 

Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários - ETE, um enorme desafio 

decorrente dos elevados custos. Os benefícios para a comunidade são 

frente uma assistente social. 

5.3.2 

Estabelecer estratégias para implementar 
o projeto Rosa da Esperança, tendo à 
frente uma assistente social da 
CIFRATER. 

CCF ASSESSORIA  2020 

5.3.3 
Envolver os GFE na execução do projeto 
Rosa da Esperança, buscando inclusive 
parcerias. 

CCF ASSESSORIA  2020 
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extraordinários, sem dizer da preservação do lençol freático que, dentre 

outros, abastece de água potável toda a comunidade, claro, se traduzindo 

também em benefícios para toda a comunidade escolar.  

 

      

 

 Melhorias físicas no GFE Irmã Veneranda, como instalações elétricas, 

colocação de forro,  com manta térmica, pintura. 

 

 Implantação de áreas ajardinadas, fruto do Projeto Jardins de Veneranda. 
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MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA ÁREA URBANA DA CIFRATER 

 

 Serviços de reparos e manutenção em bens públicos e em residências de 

vários comunitários, trabalho voluntário realizado pelo fraternista Paulo 

Raimundo do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Scheilla. Participação ativa 

de comunitários em várias atividades para melhoria da infraestrutura da 

CIFRATER, incluindo os trabalhadores voluntários Paulo Raimundo e 

Deivdson do GFE Irmã Scheilla de Belo Horizonte, durante o ano de 2019. 

 

EVENTOS 

 

 Suporte para a realização da Confraternização das Mocidades Espíritas do 

Movimento da Fraternidade - COMEMOFRA. 

 Suporte para realização da Caravana da Esperança e da Caravana da Luz, 

ambas de Minas Gerais. 

 Suporte para realização da Caravana Cativar da 3ª Região fraterna. 

 Suporte para realização da Caravana do Amor Nordestino da 6ª e 10ª Regiões 

Fraternas. 

 Reunião na Câmara de Vereadores do Município de Alto do Paraíso para 

tratar do Plano Diretor de Alto Paraíso, que a CIFRATER está de alguma 

forma envolvida. 

 

SAÚDE 

 Suporte ao Atendimento Médico e Odontológico realizado pelo município de 

Alto Paraíso, no Posto de Saúde da CIFRATER. 

Atendimentos médico odontológico pela Caravana do Amor Nordestino, por 

ocasião do seu Encontro Fraterno regional na CIFRATER e pela 4ª Região 

Fraterna durante a COMEMOFRA.  

MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA: COLOCAÇÃO 

DE MANTAS TÉRMICAS  

Buscando melhorar a qualidade da infraestrutura dos espaços educativos foi 

instalada em todas as salas de aula da escola uma manta térmica como forro 

que diminui a sensação térmica nas salas colaborando para que os espaços 

sejam mais agradáveis e apropriados para o aprendizado.   

 



25 

 

 

 

EDUCANDÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS - EHC - PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2019 

 

 

SEMANA DE FORMAÇÃO EDUCADORES 

 

     

 

Entre os dias 17/ 01 e 01/02 foram realizadas várias ações de formação dos 

educadores em que foi traçado o Perfil do Educador do EHC, estudados os princípios 

da escola, revistos os dispositivos pedagógicos, concebidos os documentos de cada 

dispositivo e foi realizada uma reunião com a coordenação da instituição 

mantenedora. Houve também um estudo sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e documento curricular referência de Goiás. Realizamos reuniões 

específicas de cada área da escola, revendo o plano de ação e as especificidades de 

cada faixa etária.  

 

 

 

 

RECEPÇÃO DOS EDUCANDOS 
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A volta às aulas foi celebrada com estudos coletivos das bases pedagógicas e 

valores da escola, além de atividades lúdicas, jogos e ações educativas ao ar livre, 

comemorando o retorno das atividades 

 

RODAS COM FAMÍLIAS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRAS E 

CONSELHO TUTELAR 

 

   

 

Mensalmente foi realizada uma roda de diálogo com as famílias do EHC em 

que foram apresentadas e estudadas as bases pedagógicas da escola, tiradas 

dúvidas, levantadas sugestões de mudança e sonhos para uma escola cada vez 

melhor para todos. 

Em uma das rodas tivemos a presença do CRAS e Conselho Tutelar que 

apoiaram as ações da escola na busca da cultura de paz na comunidade.  

 

PRÁTICA DE YOGA PARA COMUNIDADE ESCOLAR 
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Buscando ampliar a qualidade de vida da comunidade, semanalmente é 

ofertada gratuitamente na escola uma vivência de yoga para todas as idades.  

 

AMPLIAÇÃO DOS TEMPOS DE TUTORIA COM EDUCANDOS 

 

 

 

Cada educador é responsável por um grupo de estudantes e tem dois 

encontros semanais para refletir sobre suas dúvidas, orientar, interagir tanto no 

campo cognitivo quanto no emocional, mediar conflitos, fortalecer vínculos, colaborar 

no planejamento individual, realizar auto avaliações e avaliações do grupo, elaborar e 

acompanhar o projeto de turma, apoiando os estudantes em suas demandas 

escolares. 

 

LANÇAMENTO DA NOVA LOGO DA ESCOLA 

 

Elaborada pelos fraternistas Nádia Moya e Henrique Alves a partir dos desenhos dos 

educandos foi desenvolvida uma nova logo para o EHC. 
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SAÍDAS DE CAMPO 

 

   

 

Os educandos realizaram visitas em fazendas na região para desenvolverem 

suas pesquisas, visitaram a central de reciclagem de Alto Paraíso, a Feira de 

Profissões da Universidade Federal de Goiás e a Marcha das Mulheres de Alto 

Paraíso. 

 

PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DIA DO BRINCAR 

 

   

 

Promovida pela Aliança pela Infância mundialmente a Semanal Mundial do 

Brincar celebra o brincar livre, a convivência e a cultura de paz. As crianças da Casa 

da Criança participaram de um dia de atividades em Alto Paraíso com outras escolas 
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da cidade, enquanto na escola promovemos um dia do Brincar Inter geracional com 

atividades como pescaria, corda, elástico, pintura, cinema, dança, ping pong, perna 

de pau e jogos.  

 

ROTINAS DA CASA DA CRIANÇA E FUNDAMENTAL I 

    

 

A rotina da Educação Infantil e do Fundamental I foi revista de maneira a 

ampliar as experiências educativas das crianças, em que as crianças têm a 

oportunidade de planejarem sua rotina com a ajuda do educador, acessar o 

conhecimento a partir de materiais lúdicos de matemática, ateliê de artes, literatura, 

brinquedoteca e convivência na natureza.  Os educadores desenvolveram mais 

práticas de comunicação não violenta, de maneira a superar os paradigmas da 

premiação e punição, e também trabalhando pelo desenvolvimento da capacidade 

criativa das crianças.  

Alguns dos dispositivos aplicados pelos educadores: projeto de turma 

comunitária, tertúlias literárias, oficinas em ambientes amplos de aprendizagem, 

aprendizagem por jogos e materiais concretos e pequenos grupos de estudo por 

interesse. Além de dispositivos fixos na rotina como a escolha de guardiões, níveis 

de autonomia, rodas dialógicas de prevenção de conflito, ritmos circulares (momento 

aconchego) e registro diário da aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE TURMA 
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 As turmas do fundamental I, fundamental II e Ensino Médio experienciaram o 

desenvolvimento de um projeto interdisciplinar. Os temas dos projetos desenvolvidos 

nesse 1º semestre do ano foram:  

2º ano – Doma de cavalos sem violência  

3° ano – Desperdício de alimentos 

4° ano – Doces do Cerrado  

5° ano – Reaproveitamento de materiais  

6° ano – Sala de aula dos sonhos 

7° ano – Habilidades e Saberes do Assentamento Sílvio Rodrigues 

8°ano - Projeção cinematográfica 

9° ano - Cartografia Assentamento Sílvio Rodrigues 

1a série EM - Produção de mudas agroecológicas, conscientização sobre 

reflorestamento, cuidado das águas. 

2a série EM - Coleta de lixo e conscientização ambiental na região 

3a. série EM - Organização e harmonização da sala de aula 

EJA Fundamental II - Internet em área rural 

EJA Ensino Médio - Ampliação e valorização dos saberes 

 

MODELO DIALÓGICO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: 

RESPONSABILIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

 

Neste semestre foi criado um grupo de estudos em resolução de conflitos, 

vivenciando as técnicas com educadores e educandos. 
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Acredita-se que as práticas restaurativas em âmbito escolar são práticas de 

cuidado, uma vez que tudo necessita de cuidado para continuar existindo. Elas 

representam uma relação de respeito e empatia (com o outro, com o ambiente, com 

a comunidade no qual estamos), expressada por meio das ações e acordos 

propostos. 

 

APRENDER FAZENDO: CELEBRAÇÃO DOS SABERES COMUNITÁRIOS 

 

   

 

   

 

Durante o primeiro semestre de 2019 tivemos duas experiências do Aprender 

Fazendo. Dias em que educadores e comunidade partilharam seus saberes e 

conviveram com crianças, jovens e adultos de todas as idades.  

 

FORMAÇÕES COM INSTITUTO SER INTEGRAL 

 

       Ao longo do semestre tivemos quatro formações facilitadas pelo instituto Ser 

Integral, voltadas para educação matemática com materiais concretos, ampliando as 
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possibilidades dos educadores trabalharem com o lúdico, o jogo e a diversão como 

estratégias para as crianças e jovens compreenderem e aplicarem em suas vidas os 

conceitos matemáticos. 

 

 

 

 

 

MUTIRÕES 

 

    

 

      Foram realizados dois mutirões abertos à comunidade, com várias melhorias 

realizadas no espaço escolar como pintura de paredes, elaboração de painéis, 

cuidados dos jardins, canteiros e gramados, cuidados de infraestrutura de salas de 

aula. Foram dias em que se trabalhou muito dos valores da escola, incentivando a 

apropriação e cuidado dos espaços que são de todos.  

 

 

AMPLIAÇÃO DA AÇÃO DOS GRUPOS DE RESPONSABILIDADE 
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Os grupos de responsabilidade são formados por estudantes e educadores 

para atuarem em alguma área específica de interesse coletivo da escola (exemplos: 

alimentação, visitas, biblioteca, comunicação), buscando solução de problemas, 

divisão de tarefas, trabalho em grupo, pesquisas e estudo em grupo. Tal dispositivo 

colabora com uma gestão mais participativa com a atuação dos estudantes e permite 

o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas e socioemocionais. As 

escolhas foram feitas pelos educandos a partir de uma feira de trocas e no final do 

semestre cada grupo apresentou seu projeto e os trabalhos desenvolvidos.  

Neste semestre foram desenvolvidos os seguintes grupos de 

responsabilidade:  

 

Comunicação / Biblioteca / Produção Cultural  / Espaços vivos da escola  / Horta  / 

Design  

Música / Igualdade de Gênero / Esporte / Pomar / Alimentação / Resíduos Sólidos 

 

CONTINUIDADE DAS DISCIPLINAS ELETIVAS DE ARTES 
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    As eletivas são uma oportunidade dos alunos escolherem o que irão estudar 

de acordo com seus interesses de maneira a se conhecerem e desenvolverem as 

competências de maneira pró ativa. Os educandos a partir do 2º ano do Fundamental 

I escolheram qual linguagem artística gostariam de aprender durante o semestre: 

artes visuais, dança, teatro, música, audiovisual e costura. As práticas artísticas são 

concedidas em parceria com o IPEARTES. 

 

INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA E SALA DE PESQUISA ESPAÇO LUZ TIA 

ROMILDA 

     

Com uma grande celebração que relembrou a história do Educandário foi 

inaugurado o Espaço Luz tia Romilda, homenageando os fundadores da escola. O 

espaço conta com um amplo acervo bibliográfico, espaço para crianças e 12 

computadores ligados à internet.  

 

INTERCÂMBIO EDUCADOR TRANSFORMADOR EHC E APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO NA CONANE (CONFERÊNCIA NACIONAL DE ALTERNATIVAS PARA A 
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NOVA EDUCAÇÃO) 
 

    

 

25 educadores visitaram durante uma semana entre abril e junho de 2019 

escolas transformadoras em várias partes do país, reunindo experiências 

inspiradoras para melhorarem ainda mais sua prática e ampliarem a transformação 

pedagógica do Educandário Humberto de Campos. Após a chegada os educadores 

partilharam suas vivências e estamos revendo o plano de ação da escola. Em agosto 

será realizado o Seminário Educador Transformador, a produção de um mini 

documentário e a escrita de um livro coletivo.  

Recebemos a gestão da Escola Nossa Senhora do Carmo que compartilhou 

sua história de transformação com os educadores. Foram visitas as seguintes 

escolas: Escola Nossa Senhora do Carmo (Bananeiras – PB), Escola Gabriel Prestes 

(São Paulo – SP), CIEJA Campo Limpo (Capão Redondo - SP), Escola Amorim Lima 

(São Paulo - SP), Escola Luiza Mahin (Salvador - BA), Escola Alan Pinho Tabosa 

(Pentecoste - CE), Serviço de Tecnologia Alternativa - SERTA (Glória do Goyta – 

PE), Escola Waldir Garcia (Manaus - AM), Escola Vila Verde (Alto Paraíso de Goiás 

– GO), Escola Parque da Natureza (Brazlândia - DF) e Escola do Parque da Cidade 

Promoção Educativa do Menor - Proem (Brasília - DF). 

O projeto foi compartilhado na Conane Nacional em Brasília possibilitando a 

ampliação da rede de contatos do Educandário Humberto de Campos e inspirar 

outras escolas à novas possibilidades de formação dos educadores.  
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MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA: COLOCAÇÃO DE 

MANTAS TÉRMICAS 

 

    

 

Buscando melhorar a qualidade da infraestrutura dos espaços educativos foi 

instalada em todas as salas de aula da escola uma manta térmica como forro que 

diminui a sensação térmica nas salas colaborando para que os espaços sejam mais 

agradáveis e apropriados para o aprendizado.  

 

OFICINAS CULINÁRIAS 

 

   

 

Educandos participaram em vários momentos nesse semestre de oficinas 

culinárias com a comunitária,  membro do Conselho Gestor Maria Helena, foram 
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produzidos quitutes para festas e inaugurações como pizzas, roscas e pães, 

incentivando o aprendizado interdisciplinar e a convivência harmônica.  

Famílias de educandos também realizaram atividades na cozinha de produção 

de roscas e pães; educadoras do fundamental I fizeram várias receitas utilizando 

alimentos do Cerrado, assim como o Grupo de Responsabilidade de Alimentação 

que aprendeu como utilizar integralmente os alimentos.  

A cozinha da escola é também sala de aula possibilitando diversos 

aprendizados.  

 

 

 

VIAGEM CULTURAL DA OLIMPÍADA DE HUMANIDADES 

 

Os educandos que participaram da edição de 2018 da Olimpíada de 

Humanidades realizada pelo IPEARTES. Os jovens visitaram espaços culturais em 

Goiás Velho e Goiânia, em uma viagem histórica e cultural em companhia dos 

educandos das outras escolas participantes da Chapada dos Veadeiros.  

 

CÍRCULOS PEDAGÓGICOS EDUCADORES E CONSELHO DE PROJETOS 

 

   

 

Buscando ampliar as possibilidades de formação dos educadores, os círculos 

pedagógicos foram organizados como grupos de estudos em que foram propostas 

pautas de interesse dos educadores e estudados os princípios da escola em 

pequenos grupos. Os estudos foram compartilhados ao final de semestre com todos 
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os grupos nos seguintes temas: Círculos restaurativos, educação de matriz afro 

brasileira, educação do campo e pedagogia de projetos.  

Foram realizados também quatro Conselhos de Projetos em que cada tutor de 

turma apresentou o projeto realizado e contou com o apoio das sugestões dos 

colegas, fortalecendo a união do grupo, a troca de conhecimentos e a colaboração.  

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE FAMILIARES EM ALFABETIZAR LETRANDO 

 

   

 

Para melhorar as condições de aprendizagem em leitura, compreensão de 

gêneros textuais diversos e, o gosto pela literatura, foi criado o grupo de familiares. 

Familiares se encontram semanalmente para estudar formas de alfabetização e 



40 

 

 

 

letramento, e nos últimos meses passaram a realizar atividades pedagógicas junto 

com as educadoras das turmas apoiando as crianças em suas especificidades.  

O projeto ampliou a democratização do espaço escolar do Educandário 

Humberto de Campos como espaço de formação e transformação para as crianças, 

jovens e adultos e as famílias.  As famílias participantes mesmo ser sem ter 

frequentado um curso superior em pedagogia foram capazes de apoiar ativamente a 

aprendizagem das crianças, fortalecendo os laços de afeto e o sonho de formação da 

comunidade educadora do EHC. 

 

 

 

FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

 

 

Foi concebido um novo modelo para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

EHC com duas turmas intersseriadas: Fundamental II e Ensino Médio, trabalhando a 

partir de projetos de turma, funcionando durante o período matutino com aulas 
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presenciais três vezes por semana e atividades em alternância duas vezes por 

semana.  

A taxa de evasão foi baixa, com amplo comprometimento dos educandos e a 

formação pela primeira vez de três educandas no Ensino Médio EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS - ETAPAS MUNICIPAL E 

INTERMUNICIPAL 

 

 

 

     Os jovens do EHC participaram dos Jogos Estudantis promovidos pela Secretaria 

Estadual de Educação nas modalidades futebol e voleibol.  

 

ATIVIDADES ESPECIAIS DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 
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O EHC participou da programação da Semana do Meio Ambiente realizada em 

Alto Paraíso juntamente com atividades realizadas no mundo todo de 

conscientização sobre temas ambientais. Os grupos de responsabilidade trataram de 

temas ambientais e realizamos a inauguração do viveiro e da fonte da escola, 

celebrando a importância da água e da produção orgânica.  

JOGOS INTERCLASSE 

 

 

 

Os educandos do Ensino Médio organizaram dois dias de jogos interclasse nas 

modalidades futebol, vôlei e tênis de mesa. Dias de integração e harmonia entre 

diferentes idades. 

 

FESTA JUNINA 

Finalizando o semestre celebramos com a tradicional festa junina, a decoração 

foi idealizada pelo GR de Produção de Eventos, houve apresentações dos projetos 

de turma, apresentações de dança, quadrilha, jogos e brincadeiras juninas, além da 

maravilhosa comida preparada com muito amor pelas merendeiras e pelos 

voluntários da comunidade.  
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RELATÓRIO ATIVIDADES DO EDUCANDÁRIO HUMBERTO DE CAMPOS - 

EHC 

2o SEMESTRE 2019 

 

SEMINÁRIO EDUCADOR TRANSFORMADOR 
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Entre os dias 23 a 24 de agosto, O Educandário Humberto de Campos, 

promoveu o Seminário Educador Transformador, promovido pelo Educandário 

Humberto de Campos (EHC), com apoio da Organização Social-Espírita André Luiz 

(OSCAL), entidade mantenedora da escola. O projeto do Intercâmbio Educador 

Transformador faz parte do processo formativo permanente dos educadores do 

Educandário Humberto de Campos, visando a melhoria de sua proposta pedagógica, 

o fortalecimento do projeto político pedagógico da nossa escola, a divulgação e 

fortalecimento de práticas pedagógicas transformadoras na região da Chapada dos 

Veadeiros.  

No Seminário Educador Transformador, os relatos foram feitos em quatro 

mesas temáticas: afetividade, aprendizagem ativa, multiculturalidade e comunidade 

educadora. Foram temas de discussão: respeito e cuidado com as individualidades, 

olhar atencioso para a realidade, concepções de infância, roteiros de aprendizagem e 

tutoria, educação popular, escola e natureza, a escola enquanto espaço de 

resistência, como dialogar com contextos violentos e desfavoráveis, projetos que 

nascem do sonho de uma comunidade, concepções políticas de sujeito, entre outros. 

Os professores do Educandário também proporcionaram aos participantes oficinas 

práticas de: círculos de paz, passaporte da leitura, cantinhos de aprendizagem na 

infância, sarau literário, trabalho com a mandala da vida sobre saúde emocional, 

ritmos africanos e teatro fórum, dinâmicas de cuidado e apropriação dos espaços 

escolares, além de uma roda de conversa sobre como a escola pode lidar com 

alunos especiais. 



45 

 

 

 

A oportunidade dos educadores vivenciarem a rotina de outros espaços que 

empatia, protagonismo, trabalho em equipe e criatividade são desenvolvidas e 

aprendidas nas relações escolares e comunitárias, fortaleceu o desejo de construção 

de uma Comunidade Educadora em que crianças e jovens tenham responsabilidade 

pelo desenvolvimento da nossa comunidade, e sejam protagonistas nas mudanças e 

cuidados para um futuro melhor.  

Alguns dispositivos e formas de organização pedagógica foram 

implementados a partir das inspirações dos espaços visitados. A Casa da Criança 

iniciou o trabalho com territórios educativos e atividades integrando escola-

comunidade. Começamos a usar música para marcar os tempos de início e término 

das aulas, transição e refeições. Passamos a organizar melhor nosso calendário de 

atividades de modo que ficasse visível para os estudantes, começamos a trabalhar a 

alfabetização a partir de alguns princípios dos estudos decoloniais, fortalecemos a 

formação de familiares na escola, os roteiros de aprendizagem a partir do interesse 

dos educandos foi um dispositivo fortalecido a partir do intercâmbio, disseminação de 

práticas leitoras no cotidiano escolar, fortalecemos a importância das rodas de 

conversa e os círculos de paz na resolução de conflitos, aulas a partir da metodologia 

de ensino/aprendizagem cooperativa, aulas da Educação de Jovens e Adultos a 

partir de frases reflexivas entre outras práticas que nos inspiraram estão no 

movimento do nosso cotidiano na escolar. 

 

FESTA DA FAMÍLIA 
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Finalizamos os bimestres com a já tradicional Festa da Família em que 

buscamos apresentar aos familiares os projetos desenvolvidos na escola e conceber 

vivências práticas buscando aproximar a família da escola, além destes momentos 

os familiares visitam as salas de aula dos educandos, dialogando com educadores e 

recebem um relatório descritivo sobre o desenvolvimento do educando e o boletim.  

No 3º bimestre foi realizada uma feira de troca de saberes pelos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio com oficinas práticas de culinária, 

produção de sabão e apresentações de pesquisas sobre mudas e desenvolvimento 

de aplicativos de celular – temas que foram escolhidos pelos estudantes. Realizamos 

também uma roda com as famílias a partir de temas que consideramos de importante 

reflexão como violência e infraestrutura, além de um espaço para a escola ouvir as 

demandas dos familiares. Ainda nesta Festa da Família foi organizada uma 

exposição de obras de arte realizadas pelos educandos durante este ano. 
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No 4º bimestre contamos com diversas apresentações artísticas e de projetos 

realizados durante o ano, além de um campeonato de foguetes feitos com garrafas 

pet.  

 

DIA DO BRINCAR - COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS COM 

SORVETE  

      

 

No dia 10 de outubro a educação infantil e o fundamental 1 se reuniram para a 

culminância das atividades da semana do brincar. No início da manhã fizemos um 

círculo de compartilhamento de brincadeiras de rodas, onde as educadoras e as 

crianças compartilharam brincadeiras com ritmos e movimentos corporais. Após esta 

atividade fizemos um piquenique coletivo com as 110 crianças da creche ao 5º ano. 

No parque as educadoras construíram ambientes com diversas experiências 

brincantes e da livre expressão, fantasias, cordas, bolas, pernas de pau, carrinhos de 

rolimã, amarelinhas, bolas de gude, bolhas de sabão, ateliê de pintura,  jogos de 

tabuleiro, sete marias, barra bandeira entre outros.  

Para finalizar o dia as educadoras conduziram brincadeiras dirigidas 

cooperativas, o coletivo idealizou tais dinâmicas, pois acredita que brincando de ser 

empático e solidário, aprendemos. Pois sabemos que as emoções também são 

aprendidas nas práticas de cultura.  
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Comunitários voluntários fizeram sorvete com várias opções de cobertura para 

finalizar a celebração.  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA NO CONSELHO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Em outubro apresentamos o projeto pedagógico do Educandário no Conselho 

Estadual de Educação junto com outras escolas do Estado que estão realizando 

práticas pedagógicas diferenciadas. Apresentamos a história do Educandário, as 

bases pedagógicas e os dispositivos que temos colocado em prática em nossa rotina 

como os grupos de responsabilidade, as tutorias, os projetos de turma, a participação 

em diversos eventos de cunho educativo, entre outros.  

Os conselheiros demonstraram grande interesse pelas atividades e elogiaram 

as atividades realizadas pela escola. 

 

PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO ENSINO MÉDIO NA JORNADA 

BRASILEIRA DE FOGUETES 
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Três estudantes do Educandário Humberto de Campos participaram da 13ª 

Mostra Brasileira de Foguetes e obtiveram um ótimo resultado no lançamento de 

foguetes, que gerou o convite para eles e o professor de apoio da atividade, Edson, à 

participação da 22ª Jornada de Foguetes, Turma 3, que foi realizada no período de 

29/10/2019 a 01/11/2019 em Barra do Piraí no Rio de Janeiro. 

Cerca de 300 equipes de várias localidades do Brasil participaram do evento. 

Nossos estudantes alcançaram, durante o evento, um alcance de 132,50m 

conquistando o vice-campeonato. Durante os testes na Cidade da Fraternidade, 

tivemos dois lançamentos com quase 300,00m e os estudantes estão se 

empenhando em aumentar nossa constância, no próximo ano. O campeão lançou 

cerca de 280,00m de alcance. 

Como se tratou de um evento científico nacional para o qual nossos 

educandos tiveram a honra de serem selecionados, recorremos, conjuntamente, com 

nossa comunidade, a alguns fraternistas a quem somos muito gratos e apoiadores 

municipais - à busca da viabilização dos custos de transporte, estadia e da 

construção dos equipamentos. 

Para, além disso, a viagem também foi uma fonte de novas vivências quando 

fomos recebidos por amigos do Movimento da Fraternidade nas cidades de Belo 

Horizonte - MG e Niterói-RJ.  

Temos a certeza de que essa atividade foi de grande proveito e uma 

inestimável fonte educativa e de vivências significativas para os nossos educandos.  

 



50 

 

 

 

 

CÍRCULO PEDAGÓGICO EM EDUCAÇÃO HISTÓRICO CULTURAL 

 

 

A professora da faculdade de educação da Universidade de Brasília (UnB) 

Patrícia Pederiva, realizou um círculo pedagógico com os educadores do 

Educandário. Na oportunidade Patrícia trouxe algumas reflexões sobre nossa própria 

história enquanto alunos e depois professores, tratando de avaliação, currículos e 

pedagogia de projetos em diálogo com a perspectiva histórico cultural de Vigotski. 

As reflexões tocaram em temas como a imensa potencialidade de 

desenvolvimento humano em meio à cultura, o papel da escola na sociedade, a 

importância do aspecto afetivo para o desenvolvimento, o educador como 

organizador do ambiente social educativo e a criatividade como aspecto básico do 

ser humano. 
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SELEÇÃO DE DOIS CURTAS 

METRAGENS

 

 

No ano de 2019 as crianças do fundamental 1 desenvolveram projetos em 

audiovisual a partir de cinco subgêneros da linguagem cinematográfica (animação 

quadro a quadro, ficção, documentário, experimental e musical) com o apoio da 

educadora de cinema Gisele Motta.. Os curtas metragens brinquedoteca Mágica, 

filme produzido pelas crianças do 2º e 3º ano, que tem como enredo a fuga de 

brinquedos da brinquedoteca do EHC, foi realizado a partir da técnica de stop-motion 

(quadro a quadro), já o curta metragem As princesas da flôres foi produzido a partir 

da linguagem de ficção e musical. O curta narra a história de um grupo de princesas 

das flores que saem em busca do príncipe encantado que virou um sapo. A 

educadora Gisele Motta submeteu o filme a mostra de Cinema de Uberlândia, e foi 

selecionada com mérito. A mostra ressalta produções feitas por crianças e jovens em 

contextos educativos.  
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PROJETO ZERO LIXO 2A SÉRIE DO EM  

 

 

 

A 2ª série do Ensino Médio desenvolveu um amplo trabalho sobre 

conscientização ambiental neste semestre estudando temas como desmatamento, 

mudanças climáticas, a importância do Cerrado, produção agropecuária, 

agroecologia e lixo. 

Os estudantes realizaram uma caminhada ecológica recolhendo lixo 

encontrado nas estradas próximas à cachoeira da região e ação de conscientização 

na escola com intervenção na entrada da escola, produção de cartazes e diálogo 

com colegas.  

 

ENCERRAMENTO DOS PROJETOS DE TURMA FUNDAMENTAL I 

 



53 

 

 

 

  

 

 

AS TURMAS DO FUNDAMENTAL I - ANOS INICIAIS REALIZARAM PROJETOS 

DE TURMA COM TEMAS MUITO INTERESSANTES 

 

1o ano - Fauna e Flora da Floresta Amazônica  

As crianças do 1º ano do ensino fundamental tinham, enquanto tema gerador 

de suas atividades, ”A fauna e flora da floresta Amazônica”. Ao longo do semestre as 

crianças realizaram suas atividades em torno desta temática a partir de jogos e 

brincadeiras da Amazônia, livros literários a partir da temática e jogos matemáticos 

envolvendo o reconhecimento do sistema décima número e subtração e adição a 

partir do tema. Na assembleia de classe as crianças decidiram que no último dia de 

aula com a turma e a educadora Letícia elas iriam fazer uma receita de Açaí. A 

educadora então conseguiu planejar as atividades prévias a aula prática tais como: 

reconhecimento, interpretação e produção do gênero textual receita, sistema de 
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medidas usado na receita e os cuidados com a higiene e refrigeração para garantir o 

sucesso da aula culinária.  

 

4o ano - Valorização dos Doces e Frutos do Cerrado  

O projeto de turma do 4º ano: “A valorização dos doces e frutos do cerrado”, 

foi um projeto anual, no qual a turma em seu percurso de aprendizagem desenvolveu 

várias ações que incluiu: planejamento de trabalho, habilidade de escrita dos gêneros 

textuais formais (tais como informativos a comunidade, carta de autorização para 

momentos fora da escola e convites para as educadoras comunitárias estarem na 

escola). Além das atividades mencionadas a turma conseguiu criar roteiros de 

pesquisa e realizar pesquisas. No planejamento de encerramento do projeto a turma 

decidiu realizar uma vivência prática com a avó dos estudantes Pedro e Emanuel. As 

crianças puderam levar as polpas das frutas que elas coletaram ao longo do ano 

para o preparo dos doces de buriti, jatobá e murici.  

 

5º ano - Mulheres na História 

A turma do 5º ano escolheu por meio da assembleia de classe no segundo 

semestre de 2019 o tema as mulheres na história, a partir do projeto as crianças 

realizaram pesquisa sobre mulheres importantes em diferentes áreas, épocas e 

contextos sociais. A turma se formou por grupo de interesse no qual ficou ressaltado 

as mulheres: nas artes, na política, na ciência e na história de emancipação política e 

social brasileira.  Além das pesquisas, a educadora Núbia planejou cine-debate onde 

as crianças puderam apreciar a obra: “Mulheres além do tempo”, que narra a história 

de superação das mulheres negras que atuavam na NASA em um contexto de 

intolerância e segregação racial, além de realizar sensibilizações a partir de músicas, 

produções em artes visuais, poemas, contos e crônicas. Na culminância do projeto 

as crianças apresentaram no dia da festa família a biografia de algumas 

personalidades femininas importantes para a história.  
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CURSO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – IPEARTES 

   

 

Em parceria com o coletivo socioemocional do IPEARTES foi realizada uma 

formação de educadores em educação socioemocional, em que foram vivenciados e 

refletidos temas em torno da comunicação não violenta, das formas de expressão, de 

autocuidado e cuidado com as relações.  Os educadores vivenciaram diversas 

práticas que poderão ser reaplicadas com os educandos.  

 

 

 

 

 

 

 

FINALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE RESPONSABILIDADE 
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Formados por educandos e educadores, os grupos de responsabilidade atuam 

em alguma área específica de interesse coletivo da escola (alimentação, visitas, 

biblioteca, comunicação, etc.). Objetivam o exercício do trabalho e estudo coletivo, 

bem como a divisão de tarefas na busca da solução de problemas de interesse geral. 

Possuem número de vagas determinado e composição multisseriada ( do 4º ao 9º 

ano). Cada coletivo desenvolve, a cada semestre, um projeto próprio de atividades, 

com registros de aprendizagem individual no decorrer do processo. Ao final de cada 

semestre, apresentam para os demais grupos os avanços e desafios de suas ações 

e estudos. 

No final do semestre, vários grupos se destacaram por suas ações, um dos 

grupos concebeu uma área de cultivo de flores, outro grupo fez uma ampla 

campanha de reciclagem de lixo concebendo ambientes apropriados para a 

separação dos resíduos na escola, o grupo identidade de gênero produziu uma 

música e ações de conscientização de respeito à diversidade, entre outras ações. 

 

TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO E TORNEIO INTERCLASSE 
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Foi iniciado um projeto com um grupo de estudantes para formação de uma 

equipe de futebol feminino, após um mês de treino as jovens receberam equipes de 

Alto Paraíso para um torneio no final de semana com ampla participação da 

comunidade. Ao final deste semestre também foi realizado o torneio interclasse, com 

jogos de futebol, vôlei e tênis de mesa envolvendo os alunos a partir do 4o ano, 

proporcionando integração educandos e educadores. 
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FINALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO POR INTERESSE DOS 

EDUCADORES 

 

 

 

Partindo das características centrais dos princípios pedagógicos, as 

formações buscam construir a autonomia de aprendizagem dos educadores com 

práticas de formação dialógicas.  As práticas são realizadas por meio da interação 

entre eles e a procura por temas de estudo que estejam intimamente vinculadas ao 

projeto pedagógico. 

Semanalmente os educadores formam grupos de estudo, por interesse em 

temas que foram considerados importantes pelos próprios educadores. As aberturas 

dos círculos serão feitas com reflexões e vivências a partir de conteúdos relativos à 

comunicação não violenta e educação emocional. 

Ao final do semestre os educadores apresentam uns aos outros os temas 

estudados. O grupo de Letramento apresentou seus estudos sobre as diferenças 

entre alfabetização e letramento, além do letramento em matemática.  As atividades 

escolares podem explorar ao mesmo tempo a alfabetização e o letramento, como 

exemplo na interpretação comparativa de imagens, roteiros de perguntas a partir de 

textos. O texto é a melhor forma de trabalhar o letramento e não as atividades 

isoladas. 
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O grupo de Círculos da Paz apresentou as características mais importantes 

dos círculos em diálogo com a comunicação Não Violenta, um panorama das 

atividades realizadas este ano e o plano de ação para o próximo ano.  

O grupo de Pedagogia de Projetos apresentou reflexões baseadas em 

estudos sobre o projeto Âncora (escola localizada em Cotia - SP), como 

aprendizagem individualizada, outras concepções de avaliação e de organização dos 

educandos em níveis de autonomia e gestão compartilhada. 

O grupo de Interdisciplinaridade apresentou diversos temas passando por 

sociologia, cenários educacionais e identidade de gênero.   

Avaliamos que esta perspectiva de formação foi bastante proveitosa por 

trabalhar a partir da auto formação, com o desenvolvimento de uma visão mais 

aprofundada sobre temas da educação.  

 

VISITA À UNB 

 

 

 

Os estudantes matriculados no ENEM participaram junto com estudantes de 

Alto Paraíso de uma ação em parceria com o IPEARTES para a visitarem a Semana 
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Universitária promovida pela Universidade de Brasília (UnB), lá conheceram cursos 

de seu interesse, tiveram a oportunidade de dialogar com professores e alunos de 

diversos cursos, conheceram o campus e visitaram um planetário virtual.  

PROJETOS QUE VALORIZAM A SUSTENTABILIDADE E A HISTÓRIA LOCAL 

  

 

    

 

Os alunos do Ensino Médio desenvolveram diversos projetos neste semestre 

aliando os saberes das ciências exatas com sustentabilidade e valorização da cultura 

local.  

 

2ª série 
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             Produziu o secador solar e um aquecedor solar de água estudando os 

parâmetros do calor relevantes a esta construção com o fim de ter um impacto 

comunitário, em 2019. Em 2020, usando circuitos e um microcontrolador, os 

estudantes monitorarão sistematicamente os sistemas construídos, aprendendo 

eletricidade. Em 2019, foram instaladas mantas térmicas de baixo custo para 

melhorar o conforto térmico do EHC e uma equipe da segunda série fez medições 

sistemáticas da diferença de temperatura acima e abaixo do forro, constatando uma 

diferença de até 12 graus centígrados. 

 

3ª série 

              Estudou eletricidade e circuitos elétricos e contribuiu na montagem de um 

circuito RGB com mais de 60 LEDs para a biblioteca da escola, chamada Espaço 

Luz, bem como montou um dispositivo chamado Caixa da Memória, espécie de totem 

onde se fazem exposições de fotos, textos e vídeos produzidos pela comunidade, 

visando fortalecer o pertencimento, a auto estima, o afeto e o desenvolvimento de 

novos projetos, pelas novas gerações, aprendendo e honrando as precedentes. 

 

1ª série 

Desenvolveu-se, mediante a construção e execução de lançamentos de 

foguetes de PETs, estudos de mecânica, gases e cinética química, o que nos levou a 

classificar estudantes, inclusive, para a Jornada Brasileira de Foguetes. 

 

 

 

 

APRENDER FAZENDO 
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Neste semestre foram realizados dois dias de Aprender Fazendo em que 

educadores, educandos e comunidade ofertam e participam de vivências e oficinas 
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em diversos temas. Em agosto contamos com a participação de comunitária que 

junto com uma educanda nos ensinou a fazer tricô e crochê. 

Na segunda edição realizada em novembro o tema foi consciência negra, com 

diversas atividades voltadas para o tema como jogo com mapas, exibição de filmes 

sobre a temática, jogos tradicionais de origem africana e uma roda sobre mulher 

negra na sociedade contemporânea, mediada por psicóloga do IPEARTES.  

 

PARCERIA COM EMBRAPA NO PROJETO INOVAGROCHAPADA 

 



64 

 

 

 

   

   

 

 

O Educandário Humberto de Campos está fazendo parte do projeto 

“Agrobiodiversidade, insumos e técnicas de manejo na composição de sistemas de 

produção de base ecológica na Chapada dos Veadeiros” que tem como objetivo 

fortalecer os sistemas locais de produção de base ecológica e a conservação do 

patrimônio biocultural  e dos recursos genéticos, promovendo diagnósticos e 

capacitações relacionadas a identificação e fomento a práticas de manejo 
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sustentáveis, redesenho de paisagens e ao uso da agrobiodiversidade na Chapada 

dos Veadeiros. 

Neste semestre foi realizada uma roda com agricultores da região para 

apresentação do projeto e inicio do levantamento de dados, formação de estudantes 

do EHC em levantamento de dados, realização pelos estudantes de pesquisa 

comunitária, mutirões na horta da escola e na comunidade e criação de canteiros de 

Plantas Alimentícias Não Convencionais na escola.  

 

 

FORMAÇÃO EDUCAÇÃO LUDOMATEMÁTICA- SER INTEGRAL  

 

   

 

Foi dada continuidade à formação para os educadores do EHC em parceria 

com o Ser Integral. Uma vez por mês os educadores do instituto realizavam dois 

momentos na escola: uma primeira parte com entrada em sala de aula 

conjuntamente com o professor regente da turma. A turma de intervenção formativa, 

com atuação conjunta formador-professor regente, era estabelecida previamente 

entre professoras e formadora, assim como o tema a ser desenvolvido em sala de 

aula e no período da tarde encontro de formação com os professores. Dentre os 

temas trabalhados estão:  
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Uso dos jogos na alfabetização matemática; 

Construção do Sistema de Numeração Decimal por meio de jogos e material 

concreto;  

Jogos; 

Atividades desenvolvendo conceitos e procedimentos da adição, subtração, 

multiplicação e divisão; 

Atividades concretas com os sistemas de medidas; 

            Construção da tabuada de forma operatória, significativa e lúdica; 

Construção da operação de divisão a partir do conceito e ações concretas; 

Aprendizado das frações; 

Estudo das porcentagens;  

             Trabalho com as equações a partir da balança e caixas de fósforos; 

A formação do número pelos alunos a partir da construção das estruturas do 

sistema decimal; 

A construção e classificação das formas geométricas de forma dinâmica e 

lúdica; 

            O trato da Álgebra de forma significativa com apoio de material concreto. 

 

PARTICIPAÇÃO NA OLIMPÍADA DE HUMANIDADES 
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Educandos do Ensino Médio participam da III Olimpíada de Humanidades 

realizada pelo IPEARTES/SEDUC com o projeto “Valorizar o passado, renovar o 

presente e semear o futuro”.  

A proposta foi concebida a partir da união dos conhecimentos adquiridos nas 

edições anteriores da Olimpíada de Humanidades, na primeira houve o resgate 

histórico da escola de maneira contextualizada e reflexiva e na segunda edição o 

resgate das culturas populares da região em que a escola está inserida. 

A partir da compreensão da diversidade de saberes existentes na macroregião 

Educandário Humberto de Campos, que envolve cerca de 700 pessoas vindas de 

vários estados do país é concebido o tema para a participação na III edição da 

Olimpíada: valorizar os conhecimentos tradicionais, gerando trocas de saberes 

intergeracionais para concebermos um futuro melhor para a região.  

Para tanto foi realizada uma ampla pesquisa na região entrevistando 

moradores e realizando um levantamento da história e das habilidades da 

comunidade, visita à prefeitura municipal apresentando o projeto e contando com seu 

apoio, realização de uma feira chamada “Saberes e Sabores da Roça” e a 

concepção de um “totem” virtual permitindo interações do público com a pesquisa 

realizada chamado de caixa da memória.  

A I Feira realizada em novembro reuniu grande número de pessoas da 

comunidade e de Alto Paraíso, contando com apresentação de projetos dos 

educandos, jogos e investigação científica trazida pela Embrapa, bate papo com 

raizeras, grande diversidade de produtos e apresentação de música regional.  
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PROJETO A REDE DE CONVÍVIO NO TERRITÓRIO DE SILVIO RODRIGUES - 7º 

ANO 

 

 

 

Os educandos do 7º ano identificaram que um dos problemas ocorridos no 

território de Silvio Rodrigues era o afastamento geográfico entre os lotes e assim, as 

pessoas, fator dificultador das relações de convivência na localidade. Para ajudar a 

solucionar tal problema os educandos realizaram uma pesquisa de identificação das 

manifestações culturais locais com intuito de unir as pessoas num espaço mediado, 

previamente pensado em determinado ponto do território.  

Os projetos da Olimpíada e do 7º ano se somaram na realização da Feira 

Saberes e Sabores da Roça.  

PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS 
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            Os educandos do EHC participaram das etapas locais, regionais e estaduais 

dos Jogos Estudantis de Goiás nos esportes: futebol, tênis de mesa e badminton. 

Aluna do EHC, Nayra Fabiane ficou em 2º lugar na etapa estadual jogando 

Badminton. 

A busca do EHC em ampliar as práticas esportivas e corporais tem sido muito 

salutar com educandos reconhecendo suas habilidades em uma maior gama de 

práticas esportivas.  

 

 

 

 

 

 

CURSO EDUCAÇÃO EMOCIONAL 
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           Os educadores participaram de uma intensa vivência de três dias sobre 

Educação Emocional com os professores da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Elisa Gonsalves e Fabrício Possebon. Foram trabalhados temas como as 

práticas integrativas e complementares aprovadas pelo SUS como meditação, 

mandalaterapia e yoga, os estudos das emoções, práticas pedagógicas para 

trabalhar com as próprias emoções e colaborar com os educandos.  Ao final do curso 

todos receberam certificação.  

 

 

 

APROVAÇÃO DO NOVO PPP DA ESCOLA 
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O Projeto Político Pedagógico do EHC passou por nova revisão feita pela 

coordenação pedagógica, gestão, equipe da instituição mantenedora e educadores 

da escola, aproximando ainda mais o texto da realidade da escola.  

 

 

LANÇAMENTO SACOLA VIAJANTE  
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O projeto Sacola Viajante visa tornar a leitura um movimento prazeroso em 

que todos os familiares serão contemplados durante uma semana com literatura, 

revistas, livros infantis, gibis, caça palavras, revistas de colorir, jogos de tabuleiro.  

Os educandos levam para casa uma sacola toda feita a partir da reutilização 

de materiais com os materiais listados acima e um caderno em que relatam como foi 

a experiência com a sacola e também dar sugestões para que o projeto melhore.  

 

ANIVERSÁRIO DA MANGUBA 

 

   

Foi comemorado mais uma aniversário da árvore plantada e cuidada há 8 anos pelas 

crianças do EHC. Na celebração as crianças cantaram a música que celebra esse 

projeto: 

Vamos molhar a manguba 

Para ela crescer bem bonita 

Cresce a folha, o galho o maninha 

Para florescer na vida.  

RODA DE DIÁLOGO NO IPEARTES SOBRE COMUNIDADE EDUCADORA 
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   Educadores, gestão e coordenação pedagógica realizaram no IPEARTES 

uma roda de diálogo com os educadores do instituto sobre a concepção de 

comunidade educadora, trazendo referências importantes para o Educandário e 

reflexões sobre as contribuições da escola para a concepção de Alto Paraíso 

enquanto cidade educadora.  

A proposta pedagógica do Educandário Humberto de Campos (EHC) prevê a 

ampliação de possibilidades de espaços e tempos educativos e valorização dos 

saberes dos educandos, educadores e comunidade, considerando a não 

hierarquização de saberes e que a educação se dá na vida. 

O EHC deseja ser o propulsor de experiências educativas potencializando a 

consciência de que todos são educadores e de que temos corresponsabilidade na 

educação das crianças e jovens da comunidade.  

A aprendizagem se dá a partir das relações, das interações das pessoas umas 

com as outras, desta forma é imprescindível o diálogo da escola com seu contexto, 

sendo um agente de transformação do seu território.  

 

 

ESTÁGIO ESTUDANTES UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
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Estudantes de Pedagogia da UNB participaram durante uma semana das 

atividades pedagógicas do Educandário e contribuíram para uma ampla reflexão 

sobre o fazer pedagógico na escola. 

Os estudantes realizaram um cineclube com os educandos do Ensino Médio, 

propuseram atividades para as crianças e participaram de maneira intensa da rotina 

escolar, incluindo reuniões pedagógicas e do conselho gestor. 

Após o estágio os alunos da UNB retornaram para a escola trazendo suas 

impressões, aprendizados e avaliando a atividade. A avaliação foi muito positiva 

tanto pelos alunos quanto pelos professores e a parceria seria mantida para 2020. 

 

REALIZAÇÃO AVALIAÇÕES EXTERNAS  
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Os educandos do EHC realizaram as avaliações externas realizadas pelo 

Estado (ADA e Saego) e Federação (Saeb) de maneira formativa com momentos 

ampliados de estudos e reflexões a partir das questões das provas.  

 

FORMAÇÃO BNCC ENSINO MÉDIO 

 

 

Educadores, gestão e coordenação pedagógica participaram de formação 

sobre a BNCC Ensino Médio promovida pela Coordenação Regional de Planaltina. 

Nesta formação foram tratados sobre a organização do currículo para o Ensino 

Médio, os itinerários formativos e as amplas possibilidades para a concepção de um 

Ensino Médio que dialogue mais com a realidade dos jovens.  

VISITA TÉCNICA IFG FORMOSA 
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Encerrando as atividades do semestre, os alunos do 6º período do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas participaram de uma imersão pedagógica e 

ambiental na Chapada dos Veadeiros, pela disciplina de Metodologias do Ensino de 

Biologia, nos dias 13 e 14 de dezembro. A visita técnica foi aberta a estudantes dos 

demais cursos de nível superior do Câmpus Formosa do Instituto Federal de Goiás 

(IFG). 

O Educandário Humberto Campos (EHC) foi o primeiro local a ser visitado.  A 

equipe gestora da escola recepcionou os estudantes e docentes do IFG, que 

conheceram, por meio de uma aluna da terceira série do ensino médio, a história da 

escola e os projetos desenvolvidos por professores e alunos. Foram estes quem 

planejaram e reformaram a biblioteca do EHC.  Outros espaços também foram 

visitados, como o Espaço Consciências, que consiste em um laboratório de garagem, 

onde os alunos elaboram e desenvolvem projetos de Química e Física; o refeitório e 

as salas de aula.  

BORDANDO TERRITÓRIOS EDUCATIVOS E PROJETO CULTIVANDO 

SEMENTES CRIOULAS 

 

 

No segundo semestre fortalecemos o projeto “Bordando Territórios 

Educativos” enquanto dispositivo pedagógico fundamental para a construção 

pedagógica da Casa da Criança. Para nós a existência de um projeto educativo está 
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alinhado ao reconhecimento do seu território, nos compreendemos o território 

enquanto parte dos campos de experiências sensíveis vivenciados pelas crianças. 

Este semestre fizemos a visita à casa do Davi, a criança convidou a turma para 

conhecer sua casa bioconstruída, fruto de um trabalho comunitário em forma de 

mutirões. Esta vivência nos permitiu pensar o desenvolvimento integral da criança, 

trabalhando a intersetorialidade, pertencimento político e cultural e 

corresponsabilidade. 

           Além desta visita, iniciou-se o projeto sementes crioulas criado pelo coletivo 

de educadoras da Casa da Criança que está interligado ao dispositivo pedagógico 

bordando territórios educativos, junto às educadoras as crianças, separam as 

sementes e criaram o banco de sementes. A cada mês as crianças escolhiam que 

sementes seriam selecionadas para serem plantadas juntamente com as famílias, 

percebemos que esta ação será fortalecida como uma prática educativa da Casa das 

Crianças, pois ela reafirma importância e o diálogo com saberes locais e o 

envolvimento da família nos processos educativos iniciados na escola. Dentro deste 

movimento, fortalecemos a importância do tempo-comunidade no desenvolvimento 

integral das crianças. 

FORMAÇÃO EM PEDAGOGIAS DA INFÂNCIA: PEDAGOGIA DA ESCUTA ( 

REGGIO EMILIA) 
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Em nossa formação nas pedagogias da infância deste semestre, estudamos e 

praticamos a abordagem Reggio Emilia, que constrói um trabalho pedagogicamente 

orientado em que a criança está no centro do seu processo de ensino e 

aprendizagem. A criança nesta abordagem é vista enquanto investigadora, a 

educadora a escuta a cada momento, e organiza ambientes potencializadores da 

prática pedagógica. Neste círculo formativo, refletimos os fundamentos da prática de 

atelie na educação infantil e a importância da linguagem das instalações artísticas 

para o processo criativo da criança.    

   

Outra questão abordada foi a espontaneidade com que é vista a 

interdisciplinaridade em meio às experiências com as artes. Falamos e praticamos de 

que modo inserimos as crianças cotidianamente em situações de pesquisa 

desenvolvendo na criança o questionamento sobre si, sobre seu território e sobre os 

outros. Durante os projetos das crianças, elas são convidadas a compor seu ponto 

de vista em conjunto com os demais, fortalecendo o processo de construção não 

apenas de suas identidades individuais, mas do coletivo com suas múltiplas 

particularidades. 
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ROTINAS DE VALORIZAÇÃO DAS LINGUAGENS DA INFÂNCIA: APOIANDO OS 

PROJETOS DAS CRIANÇAS 

  

Durante este semestre pudemos caminhar ainda mais para a construção de 

um espaço que favoreça a infância. Estamos alinhadas de que infância estamos 

cuidando para formar adultos capazes de refletir a respeito de sua própria 

Humanidade 

A rotina da educação infantil, parte da potencialidade de cada educadora. A 

cada dia uma educadora facilita atividades ligadas à paz, o respeito a natureza que 

apoiam e desenvolvem as linguagens visuais de crianças e adultos, dentro do 

complexo processo de construção do conhecimento. As artes e a natureza são fios 

condutores das experiências que tecemos com as crianças. 

Temos desenvolvido o olhar uma criança enquanto brinca como um caminho 

de aprendizagem que o adulto tem diante de si para descobrir a riqueza de um corpo 

que se movimenta a procura de si mesmo.  

 

SEGUNDO GRUPO DO PROJETO ALFABETIZAR LETRANDO 
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Começamos com quatro mulheres da nossa comunidade a segunda formação 

de familiares em Alfabetizar Letrando no dia 16 de agosto, inspiradas pelo vasto 

trabalho em Comunidades de Aprendizagem1 que tem como proposta trabalhar com 

a formação instrumental das pessoas do entorno, apoiando todas as pessoas 

interessadas em tomar-se parte nos processos formativos da escola, 

responsabilizando-se e tornando-se parte da proposta educativa.   

Durante este semestre aprofundamos os estudos em Vigotski e Ana Smolka e 

começarmos a pensar em situações de aprendizagem em que a escrita/leitura a 

partir da potência criadora na infância. Em nossas reflexões passar a pensar sobre 

as condições escolares e de como faríamos para que as crianças nutrissem uma 

necessidade interna ao ato de leitura. Começarmos a pensar: afinal, quais condições 

de leitura a nossa escola produz? Nas condições escolares como se constitui o ato 

criativo da/na escrita? Nas nossas condições limitadas do uso do tempo como as 

crianças leem e o que leem?  

Movidas pelo ato investigativo de aprender como as crianças aprendem, 

tivemos seis oficinas teóricas entre nós educadoras e oito oficinas com as crianças e 

a educadora de classe. Este projeto nos possibilita evidenciar questões que surgiram 

das observações e registros dos encontros entre as voluntárias, as educadoras, as 

crianças e as famílias. 

Estamos construindo caminhos para abordar a leitura sob uma perspectiva 

multifacetada, plural e dinâmica, que nos faz olhar não só para a formação leitora da 

criança, mas para a constituição leitora das educadoras, da família e os afetos que 

se estabelecem a partir da relação livro - criança- família- escola.  
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS INSPIRADOS NOS ESTUDOS 

DECOLONIAIS 

 

 

Durante os meses de outubro e novembro começamos a pensar em práticas 

de educação para o ensino fundamental inspirados nos jogos de comunidades 

tradicionais africanas como A Mancala e letramentos a partir da literatura que 

evidenciasse aspectos culturais, políticos, sociais e ecológicos de países e 

comunidades africanas. Nos momentos de planejamento coletivo, passamos a 

selecionar uma série de livros com um objetivo em comum: o despertar das crianças 

para a prática da leitura e da escrita de forma significativa, de modo que possamos 

romper com os preconceitos internalizados pelas crianças. Para tanto, utilizamos as 

obras Bruna e a galinha d’Angola (2011) e As panquecas de Mama Panya (2005).  

Iniciamos esta reflexão a partir dos estudos decolonais, que para nós está 

referenciado num conjunto de abordagens teóricas que descortinam “situações de 

opressão diversas” geradas pela “dominação de uma raça sobre a outra”, enquanto 

desdobramentos do referido processo histórico vivido até o século passado. Nossa 

ação está pautada na luta é para que povos negros e indígenas sejam não apenas 

receptores de conhecimento, mas produtores. 

Abordamos durante o período a partir de atividades lúdicas que valorizassem 

a cultura e as variadas manifestações culturais e sociais de países africanos. 

Produzimos sequências didáticas que primeiramente levantaram os conhecimentos 

das crianças sobre os países africanos estudados e sua comunidade, apresentamos 

a obra a ser trabalhada, refletimos o texto estudado (objetivo, contexto, autor), 

produzimos texto de forma coletiva e individual (oral e escrita), refletimos sobre o uso 
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de estratégias de decodificação, antecipação, inferência e verificação para a 

compreensão do texto, como também aprimoramos a  revisão dos textos pelas 

crianças com o objetivo de aprimorá-los.  

 

FORMAÇÃO EM LETRAMENTO EM PEDAGOGIA DE PROJETOS 

 

 

 

No segundo semestre desenhamos uma proposta de formação com o foco 

nos Estudos em Letramentos, nosso intuito foi promover sessões reflexivas junto aos 

educadores, com o intuito de dialogar e promover reflexões sobre suas práticas, e 

apresentar-lhes a pedagogia de projetos e possíveis letramentos como uma maneira 

de aproximar escola-família-comunidade. No primeiro círculo de formação estudamos 

alguns pressupostos à luz do Círculo de Bakhtin acerca da concepção dialógica de 

linguagem para pensarmos no desenvolvimento do letramento literário dos nossos 

estudantes. O segundo círculo estudamos as pressuposições de Josette Jolibert e o 

letramento no movimento da construção de projetos comunitários. Em 2020 

almejamos dar continuidade a esta formação para o desenvolvimento leitor/escritor 

de toda comunidade.  

ROTEIROS DE APRENDIZAGEM PARA OS ESTUDANTES EM DEPENDÊNCIA 

(INTERDISCIPLINAR A PARTIR DOS INTERESSES DOS/AS ESTUDANTES) 
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             Durante o segundo semestre a educadora Kirley responsável pelo 

acompanhamento educacional dos estudantes em dependência do 6º ano a 3ª série 

do ensino médio, reforçou e desenvolveu os roteiros de aprendizagem a partir dos 

interesses. 

A educadora desenvolveu junto aos estudantes roteiros de aprendizagem 

interdisciplinares. Como o olhar atento para como os estudantes aprendem, o valor 

da autonomia estava atrelado a concepção dos letramentos como base a 

compreensão de que o uso da linguagem para a responsabilização por parte do 

estudante do seu processo de aprendizagem 

Durante o semestre a educadora foi orientadora de 17 estudantes. Nesta 

orientação ela verificou em que parte do roteiro os estudantes estavam, quais as 

dificuldades, qual o tempo de finalização do roteiro e, por fim, o planejamento dos 

próximos roteiros que cada estudante escolherá fazer. O objetivo das orientações é 

reforçar que cada estudante aprendam a aprender. 

Os roteiros foram produzidos a partir das habilidades da BNCC. As atividades 

foram pensadas a partir do tema gerador (escolhido por estudante) visando além da 

compreensão daquele conteúdo curricular específico da dependência, as práticas de 

análise, compreensão e dialogia da língua escrita. 

Por meio dos Roteiros de Aprendizagem, os estudantes acessam a internet, a 

vídeos explicativos no youtube, livros de pesquisa e livro didático, lendo e 

respondendo à atividade solicitada sem aulas expositivas, mas com 

acompanhamento atento da tutora verificando se os objetivos da atividade foram 

cumpridos.  
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E INCENTIVO À LEITURA - CARAVANA DO 

NORDESTE 

 

    

 

Em agosto recebemos os trabalhadores da Caravana do Amor Nordestino 

formado por fraternistas dos Estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. 

Rafaela Lima e José Malta Fontes Neto desenvolveram ações de Contação de 

Histórias e Leituras. Houve leituras dos livros, “O escravo e a sinhá”  e   

“Confabulando”.  

Além de outras histórias e doação de exemplares de livros para o acervo literário do 

EHC.  
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FORMATURA EJA MÉDIO E ENSINO MÉDIO  

 

 

Pela primeira vez em sua história o Educandário formou uma turma de 

Educação de Jovens Adultos, 11 jovens e adultos se formaram nessa modalidade, 

além de 11 jovens do ensino regular. 

Foi realizada uma grande celebração com mais de 300 convidados, contando 

com a presença de amigos e familiares dos educandos. A celebração foi também 

prestigiada pela coordenadora regional de educação, Dinalva Cantallops e a 

coordenadora do IPEARTES, Luz Marina de Alcântara.  
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COORDENAÇÃO DAS REGIÕES FRATERNAS - CRF 

 

 

Eis as principais atividades realizadas no âmbito da Coordenação das Regiões 

Fraternas: 

 

ENCONTROS FRATERNOS REGIONAIS 

1) Encontro Fraterno Regional em Aracajú, em 19 de abril de 2019, no Grupo da 

Fraternidade Espírita Bittencourt Sampaio, compreendendo os GFE da 6ª e 

10ª Regiões Fraternas. Houve a presença de Célio Alan que desenvolveu o 

tema central do EFR: A importância da vivência da fraternidade nos momentos 

atuais. Na parte da tarde houve ampla interação com os presentes que 

fizeram ao Alan perguntas sobre o Movimento da Fraternidade, sobremodo 

sobre a Cidade da Fraternidade. Na reunião administrativa o ponto de 

destaque foi o oferecimento do GFE Casa do Caminho de Simplício Mendes 

para sediar o EFR de abril de 2020. 

2) Encontro Fraterno Regional da 11ª RF em Rio Casca – MG, em 28 de abril, no 

GFE Irmão Coutinho, cujo tema central foi: Os trabalhadores da Casa Espírita, 

desenvolvido pelo fraternista José Roberto do GFE Irmão Fritz, de Ponte 

Nova. 

3) Encontro Fraterno Regional em Goiânia – GO, no GFE Irmão Aniceto em 16 

de junho de 2019, contando com a presença da Coordenadora das Regiões 

Fraternas, fraternista Mônica Signori. A razão primordial do EFR, foi a 

reorganização da 5ª Região Fraterna que se representada pelos: GFE Irmão 

Estêvão de Brasília, GFE Irmã Veneranda da Cidade da Fraternidade, GFE 

Irmã Memei de Santa Maria – DF (que está se reassociando à OSCAL). Não 

foi possível o comparecimento do GFE Irmão Saldanha de Araguari de Minas 

Gerais. 

4) Encontro Fraterno Regional da 11ª RF, em Bicas – MG, no GFE Irmão 

Holdernes, em 18 de agosto de 2019. Célio Alan Kardec de Oliveira trabalhou 

o tema: O Movimento da Fraternidade e Cidade da Fraternidade. 
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5) Encontro Fraterno Regional da 4ª RF no GEFRATERNA - Grupo Espírita de 

Fraternidade Kardecista Eterna, em Inhaúma - MG, setembro de 2019, cujos 

temas foram divididos entre Satoru e Maria Luiza. 

6) Encontro Fraterno Regional da 2ª RF no GFE Irmão Batuíra – São Carlos, SP, 

em 01 de setembro de 2019. 

7) Encontro Fraterno Regional da 11ª Região Fraterna, em 27 de outubro de 

2019, no GFE Irmão Palminha, Juiz de Fora - MG. Célio Alan desenvolveu o 

tema: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 

 

CARAVANAS À CIDADE DA FRATERNIDADE 

A Coordenação das Regiões Fraternas foi a responsável pela organização das 

seguintes caravanas à Cidade da Fraternidade: 

1) Caravana da Esperança da 4ª Região Fraterna e Caravana da Luz da 11ª 

Região Fraterna, ambas de Minas Gerais e realizadas entre 19 e 22 de junho 

de 2019. Além de múltiplas atividades ambos os ônibus levaram gêneros 

alimentícios para o EHC medicamentos e roupas, estas para o Bazar Fraterno 

da Cidade da Fraternidade.  

2) Caravana Cativar da 2ª e 3ª Regiões Fraternas, ambas do Estado de São 

Paulo, ocorrida no período de de julho de 2019. 

3) Caravana do Amor Nordestino da 6ª e 10ª Regiões Fraternas, com 

caravaneiros procedentes de vários estados do nordeste brasileiro, ocorrida 

entre 19 e 24 de agosto de 2019. Foram feitos atendimentos médicos, 

artesanatos, visitas a lares de famílias do Assentamento Sílvio Rodrigues, 

palestras públicas. 

 

OUTRAS PARTICIPAÇÕES DA CRF/CAD 

1) Presença na Assembleia Geral da OSCAL, Casa Espírita André Luiz -  CEAL, na 

cidade de Belo Horizonte, em 30 de março de 2019. 

2) Presença em Tijucas - SC, em 25 de maio de 2019, no Grupo da Fraternidade 

Espírita Irmã Scheilla com vistas a retomada da 13ª Região Fraterna. Mônica 

Realizou reunião com o Conselho de Administração do Grupo Scheilla. 
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3) Comparecimento no Grupo da Fraternidade Espírita João Cabete, em Campinas, 

onde aconteceu reunião conjunta do CRA e CAD/OSCAL para tratar de assuntos de 

interesse do Movimento da Fraternidade. 

4) Participação de reuniões na Cidade da Fraternidade, em 24 de agosto de 2019, 

para tratar de diversos assuntos de interesse da comunidade. O CRA  e o 

CAD/OSCAL participaram das ditas reuniões com a comunidade. 

5) A Coordenação das Regiões Fraternas – CRF/CAD, participou de três reuniões 

por Skype para tratar de assuntos de interesse do Conselho de Administração da 

OSCAL. 

 

 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO ESPÍRITA 

 

Em cumprimento de suas atribuições estatutárias, a CAE (Coordenação da Ação Espírita da 
Oscal) desenvolveu as seguintes ações:  

1- FINALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP) DO EHC.  

Finalizado e entregue oficialmente ao CAD/Oscal em 13/10/2019, o PPP é fruto 
de uma ampla construção coletiva, da qual participaram membros do CRA (Edna Zuffi e 
Célia Cavalheri); membros do CAD (Célio Alan, Monica Signori e Valéria Ferreira); 
representantes da comunidade escolar (gestores pedagógicos, educadores, educandos, 
representantes das famílias e da Cifrater).  

É o compromisso educacional das instituições educacionais em relação aos 
educandos, às famílias e à comunidade, na busca da qualidade da formação almejada, das 
políticas educativas e das ações pedagógicas. Ferramenta de caráter perene, visa garantir a 
coerência filosófica e metodológica dos objetivos gerais e metas de curto, médio e longo 
prazos para garantir que as ações pedagógicas desencadeadas, mesmo com a alternância 
de gestores, orientadores e docentes, não sofram solução de continuidade.  

Todos os princípios filosóficos e valores nele esposados, tendo em vista os 
valores que·encoraja, a qualidade de vida e a convivência que oferece, as celebrações que 
organiza, as campanhas e os projetos de todos os tipos que prepara, todos voltados para a 
reflexão e ampla participação, destinados a ajudar os indivíduos a crescer pessoal e 
coletivamente, deverão se desdobrar em consequências pedagógicas e administrativas que 
comporão a estrutura do cotidiano escolar na perspectiva de uma Comunidade Educadora. 
Tais consequências pedagógicas e administrativas serão detalhadas no Regimento Escolar, 
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no Plano de Trabalho Anual e no planejamento das atividades pedagógicas diárias. Os 
valores da escola escolhidos por educadores e educandos são: Respeito, Responsabilidade, 
Honestidade, Afetividade, Solidariedade e Empatia.  

O objetivo síntese do EHC enquanto núcleo de uma rede de aprendizagem para 
todos e cujos esforços têm como principais destinatários os alunos, é a evolução Integral do 
ser humano em geral e do educando em particular. É em torno deles e por eles que se 
desdobram as múltiplas consequências de interesse geral, seja pela formação continuada 
dos educadores na busca do aperfeiçoamento profissional, seja pela intencionalidade 
pedagógica na formação de ambiente estimulante, acolhedor e saudável resultante dos bons 
exemplos da comunidade educadora. A escola deverá primar pela valorização dos vínculos 
familiares e comunitários, cabendo-lhe desenvolver estratégias pedagógicas para a inclusão 
das famílias nos processos decisórios, no compartilhamento de responsabilidades, na sua 
efetiva integração à comunidade escolar, dispensando-lhes tratamento digno e fraterna 
atenção, respeitando-lhes os valores e colocando-se como prestadora de serviço ao bem da 
sua harmonização e promoção social.  

2- ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS JUNTO AO EHC.  

A fim de acompanhar e a continuar a oferecer suporte institucional à delicada fase de 
implementação dos novos dispositivos pedagógicos, a CAE contou com a contribuição da 
Equipe e Apoio Pedagógico legitimada junto ao CAD/Oscal, formada e atuante desde 2017, 
da qual são membros Edna e Célia (CRA); Mônica e Valéria (CAD).  

3 - CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO COMPARTILHADA COM A CRF.  

Considerando a necessidade inadiável de melhor alinhamento das ações desencadeadas 
no MOFRA junto aos GFEs e à CIFRATER, as coordenações CAE e CRF buscaram 
compartilhar entre si seus planejamentos e programações, visando:                                        

a) ajustar os entendimentos acerca de questões filosóficas e doutrinárias;                                                                          

b)   desenvolver a compreensão da pertinência e oportunidade do MOFRA considerando os 
desafios do século XXI.                                                                                                             

c) Divulgar o MOFRA junto às novos membros dos GFEs, que sintam o apelo e o 
sentimento de pertença em seus corações, mas pouco sabem sobre o tema.                                                 
Para tanto, foram desencadeadas atividades de resgate histórico do Movimento                               
da Fraternidade pela CRF, como a retomada dos Grupos de Estudos sobre o MOFRA 
(GEMOFRAs),de caráter experimental na 2ªRF, com o apoio da CAE. Tais ações foram 
muito bem acolhidas e deverão resultar em desdobramentos futuros para as demais RFs e 
Cifrater.  
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4 - IMPLEMENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PARA O MOFRA.  

Foi criada uma Coordenação de Comunicação do MOFRA, pela qual responde a 
fraternista Rannyelle Andrade (Piaui), com os seguintes objetivos:                                        

a) construir um material gráfico maior para compartilhar nas redes.                                           

b) ter um site atualizado com fotos e notícias, visando dar maior visibilidade 
institucional nas redes sociais, melhorando os acessos. 

c) produzir um vídeo institucional falando da Cidade da Fraternidade, concentrando a 
visibilidade no GFE Irmã Veneranda; as demais atividades aparecerão como realizações do 
MOFRA, fortalecendo o propósito da Cidade da Fraternidade como evolução do ser 
integral, onde a semente é plantada por esse grupo.                                                                

d) dar visibilidade a outros projetos, como os que nos ajudam na conscientização e 
resgate do convívio respeitoso com a natureza e saúde integral.                                                                     

e) otimizar site, com biografia de mentores, história dos fundadores do MOFRA, a 
história dessa edificação permanente até aos dias atuais, os desafios para o século XXI; 
divulgação de projetos diversos, inclusive de captação de recursos; orientações de como a 
pessoa pode contribuir para a CIFRATER, descentralizando o EHC e colocando a 
comunidade como foco principal.  

Ao final do exercício de 2019, conseguimos:                  

a) maior interação dos fraternistas com a causa e no acompanhamento de notícias.                  

b) uma reconexão, através das postagens, com fraternistas que já moraram na 
cidade ou que já fizeram parte dos eventos do Mofra e conseguimos o que resultou na 
presença de alguns na Comemofra de 2019.                                                                                                                  

c) resgatar fotos antigas do Mofra, enviadas pelos fraternistas mantendo assim, um 
trabalho feito por todos.  

5 - IMPLEMENTAÇÃO DA ASE/CAE.  
 
A Coordenação de Assistência Social Espírita da Oscal (ASE/CAE) foi ativada, 

tendo à frente as coordenadoras Mary de Fátima Fernandes e Alessandra de Oliveira 
Benedetti, psicóloga, ambas do GFE Irmão Flácus, de Espírito Santo do Pinhal.  
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Tendo como objetivo geral aquecer os vínculos na Cidade da Fraternidade e nos   
GFEs, em torno do Evangelho, a coordenação buscará:  

 

a) auxiliar a CIFRATER a acompanhar as leis e normas do contexto legal atual;                 
b) atualizar esse olhar sobre as necessidades de gestão em rede e não de  piramidal, 
com mais participação e menos centralização;                                                                      
 
c) conscientizar os coletivos MOFRA/ CIFRATER da necessidade e utilidade de 
estabelecer mais contato com apoios regionais em suas ações de cunho 
socioassistencial; quando o fluxo de rede estiver fluindo será mais tranquilo lidar com as 
questões decorrentes das intervenções;                                                                               
 
d) ajudar a definir fronteiras e fortalecer a identidade institucional.  

A ASE inaugurou suas ações em 2019 disponibilizando atendimento psicológico 
em psicoterapia breve e focal, por vídeo chamada, a dois prestadores de serviços 
educacionais na Escola Humberto de Campos.                                                                   

 

6-  ACOMPANHAMENTO DO CICLO COMEMOFRA (CIJ/CAE).  

Em 2019, a CIJ planejou, coordenou e realizou na Cidade da Fraternidade a XXX 
COMEMOFRA, edição comemorativa de seus 30 anos. O tema escolhido coletivamente foi 
“Caminho com o Cristo”. Com 130 voluntários envolvidos, distribuídos em 15 comissões, o 
evento congregou no período de carnaval 342 participantes, na sua maioria jovens.  

Durante o encontro ocorreram atendimento médicos e odontológicos voltados 
para a comunidade, doação de escovas e pastas de dente para o educandário, doação de 
alimentos para o EHC e um repasse financeiro de R$1.200,00.  

Responderam pela Coordenação da CIJ os fraternistas Rodrigo  Duda, Januário 
Moreira e Simone Nunes. 

 

7 - INÍCIO DA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO “Movimento da Fraternidade e os 
Desafios Contemporâneos”.  

Considerando a necessidade de atualização da narrativa institucional, iniciamos 
a elaboração de um documento para subsidiar nossas reflexões filosófico-doutrinárias uma 
vez que,  a despeito de tantas diferenças subjetivas que atestam a complexa diversidade do 
nosso coletivo, temos um ponto comum que nos une e reúne na resiliência do aprendizado: 
uma intuição construída e internalizada a partir do convívio com nossos amigos espirituais, 
um sentimento comum que flui naturalmente, a nos dizer que fazemos parte de uma 
comunidade, a comunidade fraternista, espalhada por vários pontos do país. 

É importante a compreensão sobre o tipo de entendimento no qual este 
sentimento de comunidade se baseia, uma vez que  precede todos os acordos e 
desacordos e não é uma linha de chegada, mas o ponto de partida da nossa ligação. É um 
sentimento recíproco e vinculante - uma união voluntária de criaturas; e é graças a esse 
entendimento, e somente a esse entendimento, que nós permanecemos essencialmente 
unidos, embora haja tantos fatores que nos separam. Estas reflexões fazem-se oportunas 
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na medida em que nos auxiliam no aprimoramento constante dos costumes, dos 
comportamentos individuais e da sociabilidade para um mundo  melhor e mais fraterno. 
Além de subsidiar a definição de fronteiras e fortalecer a identidade institucional. 

Valéria de Almeida Ferreira 

Coordenação da Ação Espíria 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Nossa gratidão aos GFE que se empenharam oferecendo recursos financeiros 

se engajando na proposta de trabalho da OSCAL, no comparecimento aos Encontros 

Fraternos Regionais, tudo em prol do ideal da fraternidade com Jesus. Nossa palavra 

de estimulo aos fraternistas de todo Brasil, compromissados com a causa do Cristo e 

que reacenderam a chama do entusiasmo para o comprimento dos objetivos 

filosóficos do Movimento da Fraternidade. Nosso agradecimento aos mentores 

espirituais, orientadores da nobre tarefa que estamos a realizar, concitando-nos a 

marchar unidos e confiantes para a concretização dos objetivos do MOFRA. A Jesus 

o mestre divino e ao nosso pai criador elevamos os nossos corações em preces, 

agradecidos pela dádiva do trabalho. De nossa parte, nossos esforços se unem para 

que nossas ações sejam sempre transparentes e os nossos vínculos estejam 

estribados, na fé, esperança e caridade. Que Jesus nos abençoe. 

 

 

Belo Horizonte, 28 de março de 2020. 

 
 
 
Célio Alan Kardec de Oliveira (Titular)               Robério de Oliveira Torres (Suplente) 
 Coordenação Geral da OSCAL - CG                        Suplente da Coordenação Geral                        
 

 
 
 

Alvaro Pierim de Brito 
Conselho de Representação da Assembleia – CRA 


