
 
 
 

 
 
São Paulo, 06/06/2020. 
 
Prezadas famílias da Área de Infância, Juventude e Mocidade da FEESP, 

 
Saudações fraternais de saúde e paz! 
 
Esperamos que todos estejam bem, perseverantes na certeza de que esse obstáculo que 

estamos enfrentando é um momento importante de reflexão, que precisamos compreender como 
oportunidade para o nosso crescimento espiritual, já que nos convida ao exercício da paciência, da 
perseverança, da fé e da boa convivência familiar. 
 

Com a suspensão das atividades na FEESP e portanto das aulas na AIJM, estamos sentindo 
muita falta de nossas tarefas na educação espírita e de nossos alunos, da atuação de perto junto a 
eles, mas diante da situação inusitada precisamos ser fortes e disciplinados, porque o afastamento 
tem sido essencial para preservarmos a saúde de todos. 
 

Desde a suspensão das aulas nossa equipe tem se mantido unida virtualmente, buscando 
caminhos que nos possibilitem oferecer aos alunos, uma boa solução para a continuidade das aulas 
à distância. Para os jovens as aulas on-line iniciaram logo após a paralisação presencial, por 
WhatsApp e redes sociais. Agora pelo MEET (Google) já estamos com aulas de Educação Espírita, à 
distância, aos sábados, para todas as turmas.  

Já para os bebês ao invés de aula, estão sendo enviadas atividades para que os pais 
ministrem durante a semana. 
 

Por isso, queremos oficializar que a AIJM manterá a Educação Espírita para todas as salas 
de aula da infância, juventude e mocidade, na modalidade à distância, com controle de presença, 
já que essas aulas farão parte do ano letivo. 

 Seguem os horários de cada turma:  
 

Idade Horário da aula aos sábados 

Bebês (6meses a 2 anos) 9h: envio de atividades para os pais ministrarem 
durante a semana. 

3 e 4 anos 9h às 9h45 

5 e 6 anos 9h às 9h45 

7 e 8 anos 9h às 10h 

9, 10 e 11 anos 9h às 10h 

12 anos 10h às 11h 

13 anos 11h às 12h 

14 anos 10h às 11h 

15 anos 10h às 11h 

Mocidade Os educadores estão combinando a cada semana 
com os alunos, o horário da aula virtual. 

 
Gostaríamos de contar com o apoio e a parceria dos pais e demais familiares, incentivando 

as crianças e os jovens a participarem com empenho das aulas on-line, pois sabemos que através da 
Educação Espírita, eles terão a sustentação espiritual que os auxiliará a manterem-se equilibrados 
emocionalmente, nesse momento tão difícil e também no pós-pandemia, já que o enfrentamento 
de uma situação desse tipo é bastante difícil e pode afetar a todos nós, independentemente da idade. 



 
  Para que tenhamos êxito nas aulas, sugerimos que:  

- A família e o aluno se organizem um dia antes, para que no horário marcado a criança ou o jovem 
possa entrar com pontualidade na sala virtual; 
- Seja utilizado um smartphone, notebook ou tablet com conexão à internet; 
-  O aluno tenha para uso, se possível, folhas de sulfite, caderno, papéis, lápis, caneta e lápis de cor. 
- As crianças da Infância I e II, possam contar com o auxílio de um adulto para a utilização da 
tecnologia, ou seja, entrada e permanência na sala virtual. 
 

Assim procedendo, quando for possível retornarmos às aulas presenciais, os alunos não 
terão dificuldade de retomarem o ritmo das atividades e não esquecerão tudo que já aprenderam 
na Educação Espírita, conhecimento essencial à caminhada de cada um, enquanto Espíritos 
reencarnados com uma programação a ser cumprida na Terra. 
 
  Estamos contentes em manter as aulas durante esse período de afastamento físico. Que 
possamos continuar caminhando juntos, na parceria e na confiança que nos une em prol do 
aprendizado de nossas crianças e jovens. 
 

Aguardamos os alunos, no sábado pela manhã, na sala virtual. Até lá! 
  

Fraternalmente, 
Maria Inês Pessotto Paschoa e Equipe AIJM 
Diretora da AIJM 


