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1. BOAS VINDAS à ÁREA DE INFÂNCIA, JUVENTUDE E MOCIDADE
Seja bem-vindo à Área de Infância, Juventude e Mocidade!

Nosso querido Mestre ao chamar para Si os pequeninos, demonstrou o quanto estes são
importantes como exemplos para a humanidade. Aníbal de Silas, uma destas crianças, (Memórias
de Um Suicida, Yvonne A. Pereira), após este contato com o Mestre, recebendo tantas lições de
amor e fé, decidiu, naquele instante, que jamais esqueceria tão preciosos ensinamentos e que
dedicaria toda sua existência na tarefa de transmitir estas lições a todas as crianças e jovens.
A fim de auxiliar nessa tarefa a Área de Infância, Juventude e Mocidade (AIJM) da FEESP
desenvolve um trabalho junto a bebês, crianças, jovens e mocidade. Trabalho esse realizado por
voluntários que doam seu tempo, carinho e amor para transmitir os ensinamentos do Mestre
Jesus. Atuamos ainda frente às famílias, gestantes, grupo da terceira idade e formamos
educadores para entrarem em sala de aula aptos a apresentarem a Doutrina Espírita de forma
lúdica e dinâmica.
A Infância, Juventude e Mocidade está presente na sede Maria Paula e nas subsedes Casa do
Caminho, Santo Amaro e Casa Transitória.

MISSÃO AIJM
Preparar a criança e o jovem para o mundo de regeneração proporcionando acolhimento
fraterno, ensino, estudo e difusão da Doutrina Espírita, contribuindo com as Casas Espíritas e
estimulando a vivência da moral de Jesus.

OBJETIVO
Educar crianças e jovens dentro dos conceitos espíritas, orientar a família, as gestantes, os pais
dos alunos e os idosos da terceira idade, buscando harmonia e entendimento, modificação interior
e progresso espiritual com fundamentos no Evangelho de Jesus à luz da Doutrina Espírita.
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2. CONTATOS
SEDE
MARIA PAULA
Horário: de 2ª-feira a 6ª-feira das 9h às 17h e aos sábados das 8h às 18h
Contato: +55 11 3188-8383 ramal 227
Whatsapp: +55 11 97230-2051
E-mail: secretariaaijm@feesp.org.br
Rua Maria Paula, 140 – Bela Vista – 4º andar
São Paulo – SP
CEP 01319-000
Cursos disponíveis:
EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL E MOCIDADE
APOIO à FAMÍLIA
CEPE
CRECHE MEIMEI
TERCEIRA IDADE
FEESP NA CULTURA SURDA - LIBRAS
INGLÊS PARA JOVENS

SUBSEDES:
CASA DO CAMINHO
Av. Moisés Maimonides, 481 – Vila Progresso
São Paulo – SP
CEP 08240-590
Cursos disponíveis:
EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL E MOCIDADE
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CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO
Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 454 – Belenzinho
São Paulo – SP
CEP 03074-000
Cursos disponíveis:
EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL E MOCIDADE
GESTANTES E FAMILIARES

SANTO AMARO
Rua Santo Amaro, 370 – Bela Vista
São Paulo – SP
CEP 01315-001
Cursos disponíveis:
GESTANTES E FAMILIARES
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3.

UNIDADES ATENDIDAS PELA AIJM
3.1. MARIA PAULA
EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL E MOCIDADE

PÚBLICO-ALVO: bebês, crianças e jovens.
FAIXA ETÁRIA: dos 6 meses aos 24 anos (com a caderneta de vacina em dia).
HORÁRIO: Sábado das 08h30 às 11h30.
LOCAL: 4º andar.
OBJETIVO: Levar ao educando o conhecimento dos preceitos de Jesus à luz da Doutrina Espírita, o
esclarecimento e o apoio necessários para iniciarem as grandes reformas morais, desenvolvendo
suas capacidades e disciplinando sua vontade, de forma que sua consciência o dirija para o
caminho da compreensão, da caridade, do amor, do homem de bem descrito no Evangelho.
A EEIJM contempla: conteúdo programático adequado para cada faixa etária, educadores
capacitados na metodologia do CEPE (Curso Espírita de Preparação de Educadores), feira cultural,
livro de férias, projeto ação no bem, passeios, exposições, encontros de jovens e outros.
As matrículas são realizadas durante todo o período letivo. Não deixamos de acolher nenhuma
criança ou jovem preenchidos os requisitos abaixo.
Infância 1
meses a 6 anos

6

Infância 2
7 a 11 anos

Juventude
12 a 15 anos

Mocidade
16 a 24 anos

PRÉ-REQUISITO:
Encaminhamento do DEPOE
02 fotos 3x4
Caderneta de vacina atualizada
Comprovante de residência
Original e cópia simples
RG do responsável
RG ou certidão do aluno (a)
Comprovante de matrícula na Área de Ensino  somente para a Mocidade
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APOIO à FAMÍLIA
PÚBLICO-ALVO: Público em geral.
HORÁRIO: Sábado das 09h00 às 10h30.
LOCAL: 4º andar.
OBJETIVO: Oferecer aos Pais ou responsáveis, nos mesmos horários das aulas dos filhos, o contato
com os ensinos de Jesus à luz da Doutrina Espírita, através de palestras interativas,
socioeducativas, e preventivas de conscientização, colaborando no entendimento e discernimento
frente às situações conflituosas no lar. Enfatizando sempre a importância da instituição familiar
no bem-estar dos filhos e harmonização do lar.
PRÉ-REQUISITO: Não há.

CEPE

CURSO ESPÍRITA DE PREPARAÇÃO DE EDUCADORES

PÚBLICO ALVO: Todos aqueles que desejam trabalhar com crianças e jovens, ministrando os
ensinos de Jesus, à luz da Doutrina Espírita.
HORÁRIO: Sábado das 09h00 às 11h30.
DURAÇÃO: 3 semestres.
LOCAL: 4º andar.
OBJETIVO: Instrumentalizar os educadores da FEESP e demais Casas Espíritas a fim de que possam
oferecer formação doutrinária adequada às diferentes faixas etárias da infância, juventude e
mocidade, capacitando-os quanto a correta utilização das edições FEESP específicas, e a aplicação
da melhor metodologia em cada tema trabalhado na sala de aula.
PRÉ-REQUISITO:
2º ano do Curso Mediúnico e/ou Aprendizes do Evangelho (concluído ou em curso).
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CRECHE MEIMEI
PÚBLICO ALVO: bebês e crianças.
FAIXA ETÁRIA: dos 6 meses aos 11 anos (com a caderneta de vacina em dia).
HORÁRIO: Sábado das 08h30 às 17h30 (permanência máxima de 3 horas).
LOCAL: 4º andar.
OBJETIVO: Destina-se a acolher os filhos de alunos da Área de Ensino, dos voluntários e dos
assistidos da FEESP, enquanto os mesmos permaneçam em alguma atividade na instituição.
PRÉ-REQUISITO:
Encaminhamento do DEPOE
02 fotos 3x4
Caderneta de vacina atualizada
Comprovante de residência
RG do responsável
RG ou certidão do aluno (a)

Original e cópia simples

TERCEIRA IDADE
PÚBLICO ALVO: Público em geral.
FAIXA ETÁRIA: a partir de 60 anos.
HORÁRIO: 4ª-feira das 13h45 às 16h00.
LOCAL: 4º andar.
OBJETIVO: Acolher trabalhadores da Casa com mais de 60 anos e idosos encaminhados pelo
DEPOE, oferecendo ambientação adequada, a fim de estimular a continuidade do estudo da
Doutrina Espírita e a socialização interpessoal: com atividades de artesanato, canto, yoga, etc.
PRÉ-REQUISITO:
Encaminhamento do DEPOE
02 fotos 3x4
Caderneta de vacina atualizada
Comprovante de residência
RG ou certidão do aluno (a)

Original e cópia simples
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3.2. CASA DO CAMINHO
EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL

EEIJ

PÚBLICO-ALVO: crianças e jovens.
FAIXA ETÁRIA: dos 3 aos 15 anos.
HORÁRIO: Sábado.
OBJETIVO: Levar ao educando o conhecimento dos preceitos de Jesus à luz da Doutrina Espírita, o
esclarecimento e o apoio necessários para iniciarem as grandes reformas morais, desenvolvendo
suas capacidades e disciplinando sua vontade, de forma que sua consciência o dirija para o
caminho da compreensão, da caridade, do amor, do homem de bem descrito no Evangelho.

Jardim

Pré-primário

PRÉ-REQUISITO:
02 fotos 3x4
Caderneta de vacina atualizada
Comprovante de residência
RG do responsável
RG ou certidão do aluno (a)

Primário

Original e cópia simples

Intermediário
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3.3. CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO
EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL

EEIJ

PÚBLICO-ALVO: crianças e jovens.
FAIXA ETÁRIA: dos 3 aos 15 anos (com a caderneta de vacina em dia).
HORÁRIO: Sábado das 08h30 às 11h00.
LOCAL: Pavilhão Anália Franco.
OBJETIVO: Levar ao educando o conhecimento dos Preceitos de Jesus à luz da Doutrina Espírita, o
esclarecimento e o apoio necessários para iniciarem as grandes reformas morais, desenvolvendo
suas capacidades e disciplinando sua vontade, de forma que sua consciência o dirija para o
caminho da compreensão, da caridade, do amor, do homem de bem descrito no Evangelho.
A EEIJM contempla: conteúdo programático adequado para cada faixa etária, educadores
capacitados na metodologia do CEPE (Curso Espírita de Preparação de Educadores), feira cultural,
livro de férias, projeto ação no bem, passeios, exposições, encontros de jovens e outros.
Não deixamos de acolher nenhuma criança ou jovem preenchidos os requisitos abaixo.

Infância 1

Infância 2

Juventude

3 a 6 anos

7 a 11 anos

12 a 15 anos

PRÉ-REQUISITO:
Encaminhamento do DEPOE
02 fotos 3x4
Caderneta de vacina atualizada
Comprovante de residência
RG do responsável
RG ou certidão do aluno (a)

Original e cópia simples
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GESTANTES e FAMILIARES
PÚBLICO ALVO: gestantes.
HORÁRIO: 5a-feira das 14h00 às 15h30.
LOCAL: Sala Maria de Nazaré.
OBJETIVO: Acolher fraternalmente as gestantes e oferecer esclarecimentos sobre o período
gestacional até o primeiro ano de vida do bebê dentro dos parâmetros da codificação.
PRÉ-REQUISITO:





Encaminhamento do DEPOE
02 fotos 3x4
Comprovante de residência
RG

Original e cópia simples
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3.4. SANTO AMARO
GESTANTES E FAMILIARES
PÚBLICO ALVO: gestantes.
HORÁRIO: 3a-feira das 13h30 às 15h.
OBJETIVO: Acolher fraternalmente as gestantes e oferecer esclarecimentos sobre o período
gestacional até o primeiro ano de vida do bebê dentro dos parâmetros da codificação.

PRÉ-REQUISITO:





Encaminhamento do DEPOE
02 fotos 3x4
Comprovante de residência
RG

Original e cópia simples

______________________________________

4. PROJETOS AIJM
FEESP NA CULTURA SURDA

CURSO DE LIBRAS – LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS

PÚBLICO ALVO: Educadores da AIJM e voluntários da área de Assistência Espiritual.
HORÁRIO: Sábado das 13h30 às 15h00 e Sábado das 16h30 às 18h00.
OBJETIVO: Aprendizado da cultura surda pelos voluntários da FEESP a fim de possibilitar o
atendimento de crianças e adultos com deficiência auditiva dentro da instituição e
posteriormente, nos centros espíritas.
PRÉ-REQUISITO: Ser voluntário atuante na AIJM ou na Área Espiritual.
CURSO DE INGLÊS PARA JOVENS
PÚBLICO ALVO: Alunos da AIJM.
FAIXA ETÁRIA: 12 a 15 anos.
HORÁRIO: Sábado das 13h30 às 15h00.
OBJETIVO: Acolher os jovens enquanto os responsáveis se encontram em atividades na FEESP
ofertando oportunidade de aprender um novo idioma.
PRÉ-REQUISITO: Estar matriculado na Educação Espírita Infantojuvenil e Mocidade.

REVISÃO DOS LIVROS DA AIJM

Equipe especializada e comprometida se dedica à revisão e elaboração dos livros didáticos da
área, dando ênfase aos conceitos básicos da doutrina, adequando linguajar, atividades e exercícios
às diversas faixas etárias, a fim de facilitar a compreensão dos educandos, bem como o
desenvolvimento e uso dos livros em salas de aula pelos educadores da FEESP e demais Casas
Espíritas.
ESPAÇO CULTURAL
A AIJM tem se dedicado a elaborar um projeto que oferte lazer, conhecimento e prazer às crianças
e jovens. O projeto cultural tem o intuito de disponibilizar espaço adequado para leitura, música,
dança, pintura, teatro, canto e artes em geral. Proporcionar interação em um espaço de artes que
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desperte a criatividade, o olhar curioso das crianças e jovens a fim de que, desenvolvam todas as
faculdades já plasmadas, na sua programação reencarnatoria.
INCLUSÃO – PcD NA AIJM
Na AIJM as crianças e jovens portadoras de deficiência são acolhidos fraternalmente pela equipe
de educadores, porém queremos aprimorar o desenvolvimento em sala de aula ofertando a
educação espírita de acordo com cada especificidade apresentada pelos educandos.
A fim de atingirmos nossos objetivos trabalhamos junto à profissionais especializados, projetos de
ação em conjunto com os educadores, para assim, capacitá-los nessa tarefa.
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5. LIVROS DA AIJM
EDIÇÕES FEESP PARA A INFÂNCIA, JUVENTUDE E MOCIDADE

Livro de conteúdo doutrinário utilizado na Educação
Espírita Infantojuvenil para crianças de até 6 anos.
Indicado uso no Evangelho no Lar quando há crianças
presentes à reunião.
LIVRO ESGOTADO!
ESTÁ SENDO REVISADO PELA DIREÇÃO DA ÁREA DE
INFÂNCIA, JUVENTUDE E MOCIDADE.

Livro que orienta pais e educadores quanto a correta
utilização do livro o Evangelho Segundo o Espiritismo para
a Infância
Aos pais recomenda-se para leitura do Evangelho no Lar.
Aos educadores há exemplos de como utilizar o livro
Evangelho Segundo o Espiritismo para a Infância com
atividades.
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Coleção de livros de conteúdo doutrinário
utilizado na Educação Espírita Infantojuvenil e
Mocidade para crianças de 7 a 11 anos.

Coleção de livros de conteúdo doutrinário utilizado na Educação
Espírita Infantojuvenil e Mocidade para jovens de 12 a 15 anos.
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Livro do C.E.P.E. – Curso
Espírita de Preparação de
Educadores.

Material fornecido pela Direção da Área de Infância, Juventude e
Mocidade

