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FFAAMMÍÍLLIIAA  

A Educação Espírita tem como objetivo principal a emancipação do ser humano baseada na 
sua própria natureza espiritual. Não se trata de transformar crianças em espíritas. Trata
realizadas, conscientes das leis da vida e da sua função no Universo.
os aspectos interligados de seu Ser: espiritual, moral, mental, emocional, físico
um tipo de trabalho que inclua todas estas dimensões do Ser; que relacione conceitos, sentimentos e prática; q
interdisciplinar e adaptado a cada realidade, sem perder
Foelker)  

 
Mensagem da Federação Espírita Brasileira 
 O que se faz, na área da infância e juventude, no Brasil, 

transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus 
que trabalharam na Codificação, como modelo de perfeição para toda 

O Currículo adotado [que serve de base para este 
básicas e constitui um curso de Espiritismo que se desenvolve ao longo dos anos de sua duração.
somente com a transmissão de conhecimentos
Evangelho, parece-nos muito apropriada a denominação de "evangelização espírita" dada a essa tarefa, por expressar, na sua
abrangência, exatamente o que se realiza em nossos agrupamentos de crianças e jovens.
evangélica são os elementos com os quais trabalhamos em nossas aulas. Esses conhecimentos são levados aos alunos 
através de situações práticas da vida, pois a metodologia empregada pretende que o aluno reflita e tire conclusões próprias 
dos temas estudados, pois só assim se efetiva a aprendizagem real.

As aulas são realizadas num ambiente de descontração, como recomenda a 
respeito e grande aproveitamento, pois o aluno participa, questiona, se informa, dirime dúvida, reflete e conclui.
prevêem ainda situações de aprendizagem em que o aluno é convocado a opinar quanto à prática dos ensinamentos 
evangélico-doutrinários que, segundo Kardec, determinarão uma grande melhora no progresso moral da Humanidade.

O Evangelizador é muito mais que um monitor, é o companheiro, o amigo, o conselheiro, aquele que dá vida e dinamismo à 
aula, aquele que impregna os conteúdos da lição com o calor da certeza que tem na tarefa que realiza. Não é um mero 
transmissor de informações. Os conhecimentos por ele veiculados guardam a pujança da sua fé e do seu ideal. Vale
recursos técnico-pedagógicos indispensáveis, m
cada vez mais conscientizados da importância do seu trabalho, estudam a Doutrina Espírita, aprofundando conhecimentos 
doutrinários, e se aperfeiçoam ou se preparam em técnicas de 
aprendizagem. Tecnologia, conhecimento espírita e evangélico, dedicação, consciência da necessidade de auto
aperfeiçoamento são os pré-requisitos que o evangelizador 
tarefa. 

Não há mais dúvida de que a evangelização espírita da criança e do jovem tem por objetivo a formação moral das novas 
gerações, embasada nos ensinamentos do Espiritismo e do Evangelho. Também isto não constitui 
têm acompanhado o esforço de quantos se dedicam a esse mister.
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Direção: Eloci Gloria de Mello 
Coordenação: Marli Fermino

Monitora/secretária: Maria Clara 

 

A Educação Espírita tem como objetivo principal a emancipação do ser humano baseada na percepção e compreensão da 
Não se trata de transformar crianças em espíritas. Trata-se de torná

realizadas, conscientes das leis da vida e da sua função no Universo. Para isto, é necessário considerar o
os aspectos interligados de seu Ser: espiritual, moral, mental, emocional, físico-energético, social.
um tipo de trabalho que inclua todas estas dimensões do Ser; que relacione conceitos, sentimentos e prática; q
interdisciplinar e adaptado a cada realidade, sem perder-se de seus princípios norteadores (Fonte: 

Mensagem da Federação Espírita Brasileira  
O que se faz, na área da infância e juventude, no Brasil, sob a denominação de Evangelização Espírita Infanto

transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus - que foi apontado pelos Espíritos superiores, 
que trabalharam na Codificação, como modelo de perfeição para toda a Humanidade (O Livro dos Espíritos

[que serve de base para este planejamento] tem seu conteúdo programático calcado na
e constitui um curso de Espiritismo que se desenvolve ao longo dos anos de sua duração. Como a preo

somente com a transmissão de conhecimentos, mas, sobretudo, com a formação moral, e como a formação moral se inspira no 
nos muito apropriada a denominação de "evangelização espírita" dada a essa tarefa, por expressar, na sua

abrangência, exatamente o que se realiza em nossos agrupamentos de crianças e jovens. O ensinamento espírita e a moral 
evangélica são os elementos com os quais trabalhamos em nossas aulas. Esses conhecimentos são levados aos alunos 

áticas da vida, pois a metodologia empregada pretende que o aluno reflita e tire conclusões próprias 
dos temas estudados, pois só assim se efetiva a aprendizagem real. 

As aulas são realizadas num ambiente de descontração, como recomenda a didática moderna,
respeito e grande aproveitamento, pois o aluno participa, questiona, se informa, dirime dúvida, reflete e conclui.

ainda situações de aprendizagem em que o aluno é convocado a opinar quanto à prática dos ensinamentos 
doutrinários que, segundo Kardec, determinarão uma grande melhora no progresso moral da Humanidade.

O Evangelizador é muito mais que um monitor, é o companheiro, o amigo, o conselheiro, aquele que dá vida e dinamismo à 
os conteúdos da lição com o calor da certeza que tem na tarefa que realiza. Não é um mero 

transmissor de informações. Os conhecimentos por ele veiculados guardam a pujança da sua fé e do seu ideal. Vale
pedagógicos indispensáveis, mas utiliza o amor como técnica por excelência. Os evangelizadores espíritas, 

cada vez mais conscientizados da importância do seu trabalho, estudam a Doutrina Espírita, aprofundando conhecimentos 
doutrinários, e se aperfeiçoam ou se preparam em técnicas de ensino, para melhor atender as exigências do processo ensino
aprendizagem. Tecnologia, conhecimento espírita e evangélico, dedicação, consciência da necessidade de auto

requisitos que o evangelizador espírita sabe que deve adquirir para o bom desempenho de sua 

Não há mais dúvida de que a evangelização espírita da criança e do jovem tem por objetivo a formação moral das novas 
gerações, embasada nos ensinamentos do Espiritismo e do Evangelho. Também isto não constitui novidade para aqueles que 
têm acompanhado o esforço de quantos se dedicam a esse mister. 
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percepção e compreensão da 
se de torná-las pessoas felizes, 

Para isto, é necessário considerar o educando em todos 
energético, social. É necessário desenvolver 

um tipo de trabalho que inclua todas estas dimensões do Ser; que relacione conceitos, sentimentos e prática; que seja atual e 
Fonte: Educação Integral por Rita 

sob a denominação de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, é a 
que foi apontado pelos Espíritos superiores, 

a Humanidade (O Livro dos Espíritos.) 
tem seu conteúdo programático calcado nas obras 

Como a preocupação não é 
mas, sobretudo, com a formação moral, e como a formação moral se inspira no 

nos muito apropriada a denominação de "evangelização espírita" dada a essa tarefa, por expressar, na sua 
O ensinamento espírita e a moral 

evangélica são os elementos com os quais trabalhamos em nossas aulas. Esses conhecimentos são levados aos alunos 
áticas da vida, pois a metodologia empregada pretende que o aluno reflita e tire conclusões próprias 

idática moderna, sem misticismo, com 
respeito e grande aproveitamento, pois o aluno participa, questiona, se informa, dirime dúvida, reflete e conclui. As aulas 

ainda situações de aprendizagem em que o aluno é convocado a opinar quanto à prática dos ensinamentos 
doutrinários que, segundo Kardec, determinarão uma grande melhora no progresso moral da Humanidade.  

O Evangelizador é muito mais que um monitor, é o companheiro, o amigo, o conselheiro, aquele que dá vida e dinamismo à 
os conteúdos da lição com o calor da certeza que tem na tarefa que realiza. Não é um mero 

transmissor de informações. Os conhecimentos por ele veiculados guardam a pujança da sua fé e do seu ideal. Vale-se dos 
Os evangelizadores espíritas, 

cada vez mais conscientizados da importância do seu trabalho, estudam a Doutrina Espírita, aprofundando conhecimentos 
ensino, para melhor atender as exigências do processo ensino-

aprendizagem. Tecnologia, conhecimento espírita e evangélico, dedicação, consciência da necessidade de auto-
ir para o bom desempenho de sua 

Não há mais dúvida de que a evangelização espírita da criança e do jovem tem por objetivo a formação moral das novas 
novidade para aqueles que 
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RREESSOOLLUUÇÇÕÕEESS  
  
• Horário em 2010: aos sábados das 9.30 às 11 h a infância e 11.15h às 12.15 h a juventude 
• Participar do ciclo de estudos (família/evangelização/idosos) mensais para voluntários; participar dos ciclos de 
estudos mensais (com DAFA e o DAPSE)* para preparação de tarefeiros para acolher, auxiliar, esclarecer e 
encaminhar famílias necessitadas de ajuda - ideal que sejam todos os trabalhadores dos vários departamentos 
para que a tarefa fique bem "espalhada", já que a qualquer momento essas pessoas podem aparecer na casa*. 

 
Reunião a cada quinze dias - domingos pela manhã 

Pretende-se realizar um trabalho conjunto com o DAFA/DAPSE/DIJ, com o objetivo de integração familiar e o 
sujeito do nosso esforço será primeiramente o trabalhador da nossa casa e depois a comunidade. 

 
• Formação da biblioteca específica (já temos alguns livros não-espíritas - precisamos de livros infantis/espíritas). 
• Convites para palestras aos sábados (DAFA/DIJ), pedindo ao palestrante para indicar sempre um texto de apoio 

(boas obras que tratem sobre família e filhos de acordo com a doutrina). 
• Trabalhar para trazer o nosso trabalhador espírita para a reunião e os filhos para a evangelização, assim como 

os avós para o Convivência Legal*. 
• Promover encontros sociais entre as famílias - os pais, os avós (DAFA) e os filhos (DIJ). 
• Organizar dois seminários semestrais, com a ajuda dos pais, dos evangelizandos e dos avós, para escolher o 

assunto e as pessoas para palestrarem; podem ser eventos de uma tarde, aos domingos, com dois palestrantes 
e um intervalo com cafezinho e arrecadação de alimentos a título de ingresso - divulgar para outras casas. 

• Divulgar com antecedência nos ciclos para voluntários e entre os evangelizadores, os cursos e encontros que a 
FERGS oferece. 

 
**  CCAAMMPPAANNHHAA  PPAARRAA  CCAAPPAACCIITTAARR  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  
(lançar em março, mas divulgar desde agora - o cartaz já está no mural e na portaria) 
 
TEMA CENTRAL: A Família na Casa Espírita 
 
JUSTIFICATIVA 
• Os trabalhadores das Casas Espíritas não estão suficientemente preparados para receber as famílias que batem 

a porta dos Centros na esperança de encontrar lenitivo para seus conflitos, sejam mediúnicos, de 
relacionamento, desesperação ou de busca de conhecimento. Falta despertar e capacitar o trabalhador da Casa 
Espírita para acolher e orientar estas famílias e encaminhar as crianças para a evangelização. 

• O núcleo familiar é o alvo principal para a desestruturação da sociedade, assim uma campanha estruturada para 
fortalecer os laços de família deve minimizar os efeitos deste processo desarticulador, além de preservar o 
núcleo familiar. 

 
OBJETIVO GERAL 
Sensibilizar e capacitar os trabalhadores da Casa Espírita para envolver doutrinariamente a família e a sociedade 
em geral, a fim de fortalecer os laços de família em toda a sociedade. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Sensibilizar os trabalhadores sobre a missão de educar a criança e o jovem, bem como da importância da 

Doutrina Espírita e da Casa Espírita, no equilíbrio mútuo da família e da sociedade. 
• Enfatizar a importância do Culto do Evangelho no Lar, como meio de envolvimento da família para participar das 

atividades da Casa Espírita. 
• Capacitar os trabalhadores para melhor acolher a família na Casa Espírita. 
 
DINAMIZAÇÃO 
• Evento para o trabalhador espírita. 
• Evento para a família do trabalhador espírita. 
 
COLOCANDO EM PRÁTICA 
*Ciclos de estudos DAFA, DIJ e DAPSE aos domingos 
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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSTTUUDDOOSS  PPAARRAA  OO  GGRRUUPPOO  DDEE  PPAAIISS  
(Depois do período experimental do ano passado, passaremos a cumprir o programa da FERGS de 2 anos) 
 
ABRANGÊNCIA - O programa de estudos deverá abranger 2 períodos de um ano cada, perfazendo 2 anos. Ao 
final desse período, os pais/responsáveis já deverão se engajar em algum trabalho da casa e/ou em um dos 
grupos de estudo sistematizado. 
 
CALENDÁRIO 
- Duração anual: da primeira semana de março à última semana de novembro. 
- Dia de realização do encontro: sábados das 9.30 h às 11 h. 
- Duração de cada encontro: 90 minutos 
 
MÉTODO - O trabalho deverá ser desenvolvido por meio de exposição do tema pelo coordenador (ou palestrante 
visitante), dentro de um intervalo de tempo determinado. Após, deverá ser incentivada a discussão dos pontos 
abordados no sentido de permitir uma participação maior dos envolvidos, além de apoiar a fixação dos 
ensinamentos transmitidos e o nivelamento do grupo. 
 
• Plano de Trabalho 

Recursos didáticos - Geralmente é heterogêneo o conjunto formado pelos pais/responsáveis integrantes do 
grupo de estudos: alguns estão dando os primeiros passos na Doutrina Espírita, enquanto outros já tiveram 
oportunidade de freqüentar cursos na casa espírita; portanto, o responsável pela condução do tema deverá utilizar 
recursos didáticos que ajudem a fixar a mensagem espírita proposta. Além do uso de transparências e cartazes, 
filmes também poderão ser utilizados para debates entre os participantes. Ainda como sugestão, a cada semestre, 
deve ser escolhido um livro espírita para leitura, para que o grupo discuta seu conteúdo e ensinamento ao final do 
semestre. 

 
• Conteúdo Programático 

O primeiro encontro de cada ano não deverá ser um encontro de estudos, mas reservado às dinâmicas de 
apresentação e entrosamento entre os participantes do grupo. Na oportunidade deverá ser apresentado o 
programa de estudos para o semestre, o livro recomendado para leitura (e que será discutido ao final do semestre, 
num total de 2 livros por ano), a dinâmica das reuniões e demais informações norteadoras do trabalho. 

A penúltima reunião do semestre deve ser reservada para discussão do livro indicado, reservando a última 
reunião anual para uma autoavaliação e avaliação dos trabalhos realizados, tendo os participantes a oportunidade 
de apresentar propostas de melhorias para os próximos períodos. 
 
TEMPO DE REALIZAÇÃO  
Encontros de 90 Min. 
Abertura: com os evangelizandos/contação de histórias/lanche = 30 minutos. 
Primeiro momento: anotações de freqüência + avisos + prece = 5 minutos 
Segundo momento: exposição de tema = 30 minutos 
Terceiro momento: debate sobre o tema = 20 minutos 
Encerramento: prece final = 5 minutos 
 
PROGRAMA 
 
Ano I  

TEMA DATA EXPOSITOR 
Abertura: programação/planejamento/escolher livro 06/03  

1. Família: conceito e constituição  13/03 Aida 
2. Parentela corporal e parentela espiritual  20/03 Dione 
3. Amor: fonte da vida  27/03 Fernanda 
4. Namorado, noivado e casamento  03/04 Pimentel 
5. Visão Espírita das uniões infelizes  10/04 Pai/mãe 
6. A gestação e seus problemas 17/04 Eloci 
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7. O aborto e suas conseqüências 24/04 Aida 
8. Nossos filhos são espíritos 01/05 Dione 
9. A adolescência e seus problemas 08/05 Fernanda 
10. Os problemas da sexualidade 15/05 Pimentel 
11. As drogas e suas conseqüências 22/05 Pai/mãe 
12. Visão espírita do homossexualismo 29/05 Eloci 
13. A missão do lar 05/06 Aida 
14. Deveres dos pais 19/06 Pimentel 
15. Esquecimento e reencarnação 26/06 Fernanda 

 
Confraternização pais, filhos, convivência legal 

03/07 Dia 04/07, 14 h, 
Seminário DAFA/DIJ/DAPSE 

Discussão do livro escolhido/escolher o próximo 10/07  
16. Relacionamento entre pais e filhos 17/07 Pai/mãe 
17. Orientação sexual no lar 24/07 Aida 
18. Os pais e os filhos problemas 31/07 Dione 
19. Filhos adotivos 07/08 Fernanda 
20. Filhos excepcionais 14/08 Pimentel 
21. A superproteção dos pais aos filhos 21/08 Pai/mãe 
22. Disciplina e liberdade 28/08 Eloci 
23. O papel de cada indivíduo no conjunto familiar 04/09 Aida 
24.   Os avós no convívio familiar 11/09 Dione 
25.   O preparo dos pais para serem pais 18/09 Fernanda 
26.   Religiosidade na família 25/09 Pimentel 
27.   Os limites e a educação 02/10 Pai/mãe 
28.   Contributos do Espiritismo na educação familiar 09/10 Eloci 
29.   Talentos dos filhos: como acolher 16/10 Aida 
30.   A educação dos sentimentos 23/10 Dione 
31.   Natal: como ensinar o verdadeiro sentido 06/11 Fernanda 

Discussão sobre o livro estudado 13/11  
Auto-avaliação/avaliação do curso 20/11 Dia 21/11, 14 h, 

Seminário DAFA/DIJ/DAPSE 
Encerramento Pais e DIJ 27/11  

 
Ano II  
1. A casa espírita 
2. Os pais e a escola espírita de evangelização 
3. Família e casa espírita 
4. A evangelização da família 
5. Infância: melhor período para educar 
6. Pais autocráticos x pais democráticos 
7. A criança diante da morte 
8. A importância do evangelho espírita no lar 
9. Reforma íntima: a conquista do ser 
10. O desenvolvimento das virtudes 
11. O idoso na família 
12. Autoestima da família 
13. Mediunidade 
14. Eclosão da mediunidade 
15. Conduta dos pais perante a mediunidade na infância 
16. Alterações de comportamento da criança diante de fatos mediúnicos 
17. O que é obsessão e quais as suas conseqüências 
18. Obsessão na infância 
19. O tratamento da obsessão 
20. O envolvimento da família no tratamento obsessivo da criança 
21. A depressão na infância e na adolescência 
22. A violência familiar 
23. As conseqüências da omissão. 



5 
 

 
 

 
EEVVAANNGGEELLHHOO  NNOO  LLAARR  ––  EEQQUUIIPPEE  DDEE  VVIISSIITTAAÇÇÃÃOO  AAOOSS  LLAARREESS  
Campanha Permanente sobre a importância do Evangelho no Lar 
• Recrutar equipe entre os trabalhadores da Casa Espírita e eventualmente convidar os jovens para participarem 
 
Divulgar: 
• Nas palestras públicas doutrinárias. 
• Nas reuniões de trabalhadores da Casa Espírita. 
• Em cartazes, murais, periódicos, mensagens avulsas, etc. 
 
Realizar: 
• Nas aulas de evangelização da infância e da juventude: 

- na infância: uma vez por mês, na abertura; 
- na juventude: uma vez por mês a critério do evangelizador. 
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AATTRRIIBBUUIIÇÇÕÕEESS  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  
 

AAttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  DDiirreettoorr  (Elo)  
• Elaborar em conjunto com os evangelizadores o plano de ação anual; 
• Sugerir nomes dos Evangelizadores para os diversos ciclos da infância e da juventude; 
• Analisar as causas de evasão dos participantes e colaboradores propondo soluções; 
• Organizar as pautas das reuniões com os evangelizadores e serviços de apoio; 
• Organizar e/ou divulgar cursos, encontros e reuniões para estudo e discussão de temas relativos à preparação 

dos evangelizadores; 
• Preparar em conjunto com o responsável a relação de temas a serem desenvolvidos nas reuniões de pais; 
• Examinar as necessidades de replanejamento das atividades previstas no plano de ação anual; 
• Executar as atividades de avaliação dos setores e serviços apresentando relatórios; 
• Participar das reuniões didático-pedagógicas e dos cursos de capacitação. 

--------------------------------- 
• Prestar orientações técnico-pedagógicas aos Evangelizadores; 
• Sugerir ações que melhorem a eficiência do ensino-aprendizagem; 
• Apoiar as Coordenações da Infância e da Juventude na realização das atividades extraclasse; 
• Auxiliar no planejamento das atividades de ensino e a produção de planos de aulas, se solicitado; 
• Colaborar na capacitação dos evangelizadores e dos colaboradores dos serviços, quando solicitado; 
• Orientar os evangelizadores na utilização dos planos de aulas e de outros materiais de ensino. 

 
AAttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddooss  SSeettoorreess::  IInnffâânncciiaa  ee  JJuuvveennttuuddee (Dione) 
• Trabalhar para o cumprimento o plano de ação anual; 
• Coordenar as atividades dos setores que estão sob sua responsabilidade; 
• Manter seus coordenados (evangelizadores) perfeitamente informados a respeito do plano de ação anual; 
• Estar presente e disponível nos horários estabelecidos para o funcionamento do seu setor; 
• Organizar em conjunto com evangelizadores os eventos extraclasse propostos no plano de ação anual; 
• Encarregar-se das avaliações do seu setor, divulgando os resultados entre a equipe; 
• Participar dos cursos, encontros e reuniões junto com sua equipe. 

--------------------------------- 
• Organizar recursos didáticos para as aulas de Evangelização e atividades extraclasse, quando solicitado; 
• Manter o acervo de recursos de ensino; 
• Manter os equipamentos em perfeito estado de conservação; 
• Organizar exposições de recursos didáticos, quando necessário; 
• Controlar o empréstimo do material existente. 

---------------------------------- 
• Realizar reuniões com os pais para estudar e analisar assuntos ligados à área de Educação e Evangelização; 
• Informar os pais sobre as atividades de evangelização; 
• Promover encontros entre pais e evangelizadores; 
• Promover as atividades de Evangelização da Infância e da Juventude, junto à família Espírita. 

  
AAttrriibbuuiiççõõeess  ddooss  EEvvaannggeelliizzaaddoorreess  (Fernanda, Melissa, Andréia, Carmem, Marli, Fabiano e respectivos monitores) 
• Evangelizar as crianças e os jovens que estão sob sua responsabilidade e orientação, seguindo as orientações 

do Currículo para Escolas de Evangelização Espírita do DIJ/FEB, que está no site; 
• Executar o plano de ação anual, comunicando à coordenação as dificuldades encontradas; 
• Seguir as diretrizes didático-pedagógicas e doutrinárias pré-estabelecidas. 
• Comunicar com antecedência os impedimentos para não comparecer ao trabalho; 
• Participar das reuniões pedagógico-doutrinárias gerais e administrativas e cursos de capacitação; 
• Colaborar nas tarefas administrativas e pedagógicas por solicitação do coordenador; 
• Manter atualizado o registro de freqüência da sua turma e anotar as causas de evasão. 

 
AAttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  EEvvaannggeelliizzaannddoo  (crianças e jovens)    
• Freqüentar as aulas de Evangelização com assiduidade e pontualidade; 
• Seguir as normas de funcionamento do setor; 
• Justificar ao Evangelizador ou na Secretaria as suas faltas e impedimentos; 
• Participar das atividades extraclasse; 
• Participar das avaliações propostas; 
• Manter 75% de frequência para ter direito à matrícula automática. 
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AAttrriibbuuiiççõõeess  ddoo  RReessppoonnssáávveell  ppeellaa  SSeeccrreettaarriiaa  (Maria Clara)   
• Elaborar fichas de inscrição e efetuar as matrículas dos alunos; 
• Marcar entrevistas com os pais; 
• Manter atualizados os dados cadastrais dos evangelizadores, colaboradores e evangelizandos; 
• Colaborar no controle das frequências dos alunos; 
• Organizar e divulgar os dados demonstrativos de frequências; 
• Organizar os arquivos de dados e documentos da Evangelização; 
• Atender às solicitações prévias dos evangelizadores de equipamentos, fotocópias e materiais de ensino; 
• Organizar apostilas e planos de aulas controlando o seu empréstimo aos evangelizadores; 
• Receber pais e evangelizando nos dias de trabalho; 
• Organizar a hora do lanche das crianças; 
• Manter controle de gastos; 
• Expedir correspondências; 
• Auxiliar as coordenações quando necessário. 

 

 


