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RELATÓRIO DE PESQUISA

“AVALIAÇÃO OE”

Novembro de 2020
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FICHA TÉCNICA

NOTA EXPLICATIVA:

Esta pesquisa teve dois objetivos: atualizar dados quantitativos sobre a estrutura e as 

atividades realizadas neste triênio e obter uma avaliação do trabalho realizado. 

O relatório resume as respostas dos Responsáveis Regionais e Responsáveis Nucleares da 

Orientação Espiritual com Crianças e Jovens da UDV.

Estas informações serão úteis para aprimorar o trabalho da OE de maneira geral, e para 

auxiliar no planejamento dos próximos passos, com vistas ao triênio que se inicia em 6 de 

janeiro de 2021. A coleta de dados foi feita por questionário de auto-preenchimento, 

utilizando uma plataforma da Internet.

A EQUIPE DA PESQUISA:

Almir Nahas,  Yara Galdino, Alexandre Bueno, Felipe Kertes, 
Sueli Segrégio, Vera Mangabeira 
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A OE NAS REGIÕES

Dados quantitativos com as respostas dos 

Responsáveis Regionais das 19 Regiões 

Administrativas da UDV.
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COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES REGIONAIS

19 pessoas
Responsáveis Regionais (RRs)01

36 pessoas
Auxiliares dos RRs02

9
QM

10 
CDC

GRAU

HIERÁRQUICO

Responsáveis

Regionais

Todos os Responsáveis Regionais da OE participaram desta pesquisa.
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COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES REGIONAIS

63%
Sim

37%
Não

17%
Conta com auxiliar 
regional por faixa etária
(ex. crianças e jovens)

33%
Outra forma de

Organizar a 
equipe regional

50%
Conta com um
auxiliar direto

CONTA COM 

UMA EQUIPE

ORGANIZAÇÃO 

DAS EQUIPES
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COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES REGIONAIS
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ATIVIDADES REGIONAIS

15 Sessões de Jovens para toda Região

44 Sessões para Jovens | Setorial

6 Sessões para pais para toda Região

19 Sessões para pais | Setorial

13 Encontros de Jovens para toda Região

14 Encontros de jovens | Setorial

5 Encontro de pais para toda Região

11 Encontros da OE para toda Região

2 Encontros da OE | Setorial

3 Encontros só para meninos ou meninas

No total,164 atividades regionais foram realizadas no triênio.

+ 28 outras atividades
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PRESENÇA DA OE NOS NÚCLEOS E DAVs
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74% dos Núcleos e DAVs  têm um RN 
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14 Regiões Não possuem redes sociais

REDES SOCIAIS DA OE NAS REGIÕES

1
Página no
Facebook para pais

2
Páginas no 
Facebook 
para jovens

1
Perfil no 
Instagram 
para pais

1
Perfil do 
Instagram 
para jovens

3
Canais do 
Youtube para pais

5
Canais do 
Youtube para 
jovens

A OE não incentiva nem controla a criação de perfis nas redes sociais. 

Também não buscamos estimular o uso de meios eletrônicos por 

crianças e jovens. Apenas oferecemos bons conteúdos e orientações.
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A OE NOS NÚCLEOS E DAVs

Dados quantitativos com as respostas dos 

Responsáveis Nucleares de Núcleos e 

Distribuições Autorizadas de Vegetal.
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PERFIL DA AMOSTRA

PARTICIPANTES: 223 RESPONSÁVEIS NUCLEARES

1%
Sócios

17%
Quadro de 

Mestres

69%
Corpo do 
Conselho

14%
Corpo
Instrutivo

GRAU

HIERÁRQUICO

RNs

DESTAQUE: 

Quase 70% dos Responsáveis 

Nucleares pertencem ao CDC
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8
PARTICIPANTES

8
PARTICIPANTES

1ªREGIÃO 

DA

EUROPA

1ªREGIÃO 

DA

AMÉRICA 

DO 

NORTE

207
PARTICIPANTES

1ªREGIÃO 

À 17ª 

REGIÃO

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
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BRASIL: PARTICIPANTES POR REGIÃO
16ª

14ª2ª

17ª

1ª 11 10ª 11

2ª 14 11ª 13

3ª 14 12ª 14

4ª 18 13ª 17

5ª 9 14ª 6

6ª 8 15ª 8

7ª 8 16ª 4

8ª 20 17ª 13

9ª 19 TOTAL: 223

7ª
1ª

6ª

15ª

13ª
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9ª
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12ª

5ª
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10ª
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VOLUNTÁRIOS ATIVOS

223
Responsáveis Nucleares

01

1323
Auxiliares NUCLEARES

02

TOTAL: 1620 voluntários (Incluindo a Equipe de Coordenação Geral)05

19
Responsáveis Regionais

03

36
Auxiliares Regionais

04
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SEGMENTAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA

O núcleo realiza trabalhos organizados por faixa etária?

78%
Sim

22%
Não

DIVISÃO POR

FAIXA ETÁRIA

Onde o número de 

crianças e jovens é 

muito reduzido, não 

se justifica a 

segmentação por 

faixa etária.

A segmentação por faixa 

etária segue critérios 

diferentes, de acordo com a 

realidade de cada núcleo.
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LIGA DE PAIS E BANDEIRA DO DIVINO

27%
Existem pessoas

interessadas, 
mas ainda não

está sendo
realizado.

40%
Não possuem

33%
Possuem

24%
Existem pessoas
interessadas, mas
ainda não esta sendo
realizado.

33%
Não

43%
Sim

LIGA DE PAIS

BANDEIRA

DO DIVINO

DESTAQUE: 

Neste triênio a atividade da Bandeira do 

Divino teve um crescimento expressivo.

O núcleo realiza essas atividades?
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PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DA OE

1.392
crianças de 13 a 15 anos

81% participam das atividades

1.076
jovens de 16 a 18 anos

82% participam das atividades

2.264
crianças de 8 a 12 anos

89% participam das atividades

3.669
crianças de 0 a 7 anos

73% participam das atividades

8.401



18

MENORES DE IDADE COM DEFICIÊNCIA

55%
Nenhum

2%
Três

29%
Um

37%
Todos
participam
mas não de 
todas as 
atividades

36%
Todos participam sempre

16%
Não participamTOTAL:

159 PcDs

PARTICIPAÇÃO12%
Dois

3%
Mais de Três

13%
Apenas alguns participam

DESTAQUE

Em menos de 40% nos núcleos, os PcDs

participam de todas as atividades.
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TIPO DE DEFICIÊNCIA

16%

11%

6%

3%

51%

16%

Síndrome de 
Down

Disfunção

Física ou

Motora

TDHA

Transtorno do

Deficit de Atenção

com Hiperatividade

Paralisia

Celebral

Autismo Outras

77%
Meninos

23%
Meninas
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FAMÍLIAS COM FILHOS

77%
das famílias

Participam das 
atividades da OE

5075
Famílias

com filhos

Estes dados 

incluem famílias 

com crianças e 

jovens sob 

responsabilidade 

de adultos que 

não são 

necessariamente 

seus pais 

(ex: avós).

É percebido um aumento gradativo no envolvimento com as atividades da OE, por parte de 

Dirigentes do Centro, e consequentemente, das famílias.
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PERFIL DAS FAMÍLIAS CAIANINHAS

360
Filhos que vivem
somente com a 

mãe

314
Pai e mãe são

casados e somente
um deles frequenta

a UDV

3967
Pai e mãe

casados e ambos 
frequentam a 

UDV

118
Filhos que vivem

Somente com o pai

28
Outros

288
Pais separados

que constituíram
uma nova famíla, e 
ambos frequentam

a UDV

7,1 0,6 6,2 2,3 83,85,7%
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NÚMERO DE NÚCLEOS E DAVs QUE REALIZAM…

SESSÕES PARA JOVENS

160

SESSÕES PARA PAIS

115

SESSÕES EXTRAS 
PARA CRIANÇAS

109

ENCONTROS DE JOVENS
NUCLEARES

99

RODAS DE CONVERSA COM PAIS

158

RODAS DE 
CONVERSA 

COM JOVENS

157

RODAS DE CONVERSA
SOMENTE COM MENINAS E COM 

MENINOS

42
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ATIVIDADES REALIZADAS EM NÚCLEOS E DAVs

4526 com CRIANÇAS01

3093 com JOVENS02

1230 com PAIS e FILHOS03

7,8%
PAIS

47,2%
CRIANÇAS

32,2%
JOVENS

12,8%
PAIS E FILHOS

TOTAL:

9597
ATIVIDADES

748 com PAIS04
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ATIVIDADES COM CRIANÇAS

18
Acampamentos e

Encontros com as famílias

145
Sessões para Crianças

3
Passeios com famílias

TIPOS DE

ATIVIDADES

4
Acampamentos com Crianças

No dia a dia dos 

núcleos, atividades 

que marcam as datas 

festivas da UDV, 

oficinas, recreação, 

perguntatórios, 

contação de histórias 

e outras, continuam 

acontecendo 

rotineiramente. 

Os dados ao lado 

registram atividades 

pontuais.
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ATIVIDADES COM PAIS

2
Encontros
de Pais

324
Rodas de Conversa 

com os pais

159
Sessões para pais

ATIVIDADES COM

OS PAIS

Como vem sendo 

observado ao longo dos 

anos, a OE é uma frente de 

trabalho que pode dar 

importante auxílio aos 

Mestres Representantes, na 

orientação e 

conscientização dos pais 

quanto aos cuidados e 

orientações a seus filhos. 

A OE pode oferecer 

informações e conteúdos 

que facilitem a prática da 

doutrina da UDV no dia a 

dia das famílias. 

Nota-se que a 

frequência de 

atividades voltadas 

aos pais ainda é baixa, 

quando comparada 

com a programação 

para crianças e jovens.
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ATIVIDADES COM JOVENS

465 Rodas de Conversa com Jovens 

355 Sessões para Jovens

174 Encontro de Jovens (Nuclear)

51 Rodas de Conversas

13 Viagens

13 Festivais Artísticos

10 Plantio / Agrofloresta

7 Preparos com Jovens

5 Atividades de Beneficência

2 Palestras / Seminários
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A PRESENÇA DA OE NA VIDA FAMILIAR

9%
Se faz presente
em todos os lares

28%
Se faz presente
em alguns lares

59%
Se faz presente na

maioria dos lares

A OE ACONTECE 

DENTRO 

DOS LARES?

1%
Não se faz presente
nos lares

3%
Não sei responder

A resposta dos RN a 

esta pergunta é 

subjetiva, uma 

primeira tomada de 

pulso Neste 

movimento essencial: 

conscientizar os pais 

da sua 

responsabilidade no 

dia a dia da vida 

familiar. 

Ainda há um longo 

caminho a percorrer.
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2 Núcleos
Possuem Páginas do Facebook e 

Youtube para Jovens e Pais

5 Núcleos
Possuem perfil do Instagram para Jovens

208 Núcleos
Não possuem redes sociais

REDES SOCIAIS DA OE NOS NÚCLEOS

3 Núcleos
Possuem perfil do Instagram para Pais

A OE não incentiva nem controla a criação de perfis nas redes sociais. 

Também não buscamos estimular o uso de meios eletrônicos por 

crianças e jovens. Apenas oferecemos bons conteúdos e orientações. 
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O que podemos 

melhorar

Reunimos a seguir as avaliações e propostas que 

foram mais mencionadas. Se a sua ideia não 

aparecer aqui, não significa que ela não seja 

adequada ou que não possa ser implantada em seu 

Núcleo ou Região. O mais importante é dar um bom 

apoio ao Mestre Representante, que é o principal 

responsável pela OE.
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O que pode ser melhor no Núcleo, para se cumprirem as prioridades da OE?

As percepções tendem a ser sistêmicas. E as soluções dependem, em primeiro 

lugar, do Mestre Representante, de toda a Direção e da Equipe da OE.

Pais 

Agenda  

Liga de Pais   

Direção

Atividades 

Equipe Nuclear

Infra Estrutura 

Sócios 
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O que pode ser melhor no Núcleo, para se cumprirem as prioridades da OE?

Pais 

Maior engajamento/envolvimento/apoio

Motivação e participação mais ativa dos pais 

Valorização do trabalho da OE

Melhor adesão e convívio

Levar os filhos para participar das atividades  da OE

Aproximar mais os jovens dos trabalhos da OE  

Agenda  

Incluir atividades OE, mais espaço agenda do Núcleo

Elaborar cronograma junto com a direção do Núcleo

Priorização as atividades da OE no Núcleo

Melhor gestão do tempo

Ter dia dedicado à OE

Ter maior número sessões para crianças e jovens 

Liga de Pais   

Instauração da Liga dos Pais 

Maior número de encontros familiares e reuniões

Palestras com temas diversificados 

Identificação de assuntos de interesse das famílias  
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O que pode ser melhor no Núcleo, para se cumprirem as prioridades da OE?

Maior apoio e auxílio do Quadro de Mestres 

Conscientizar a Direção da importância da OE 

Participação mais ativa dos membros da Direção 

Maior incentivo por parte de Mestre Representante 

Direção

Mais capacitação e treinamento da equipe

Maior disponibilidade para se dedicar à OE

Cativar mais os pais para participarem 

Atividades de acordo com a realidade do Núcleo

Avaliação do RN: liderança, criatividade, empatia

Equipe mais engajada durante todo o triênio

Necessidade de maior clareza de objetivos 

Equipe Nuclear

Infraestrutura 

Estrutura 

Sócios 

Maior envolvimento 

Mais conscientização do trabalho da OE

Mais espaço para realizar as atividades 

Melhorar instalações para gerar 

atratividade para jovens e crianças 
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O que pode ser melhor no Núcleo, para se cumprirem as prioridades da OE?

Atividades 

Manter o que está sendo bom! 
Continuar o perguntatório

Ter sempre a Bandeira do Divino

Lives/ contato virtual 

Planejamento 
Melhorar  planejamento e organização

Ter auto avaliação a cada atividade

Coordenador Geral
Ter maior número de visitas nos Núcleos e 

Regiões

Interatividade, Integração, Inclusão 
Promover interação com outros núcleos 

Envolver jovens e crianças nas atividades comuns do 

núcleo (plantio, agrofloresta, cozinha) 

Estimular a convivência de crianças e jovens fora do 

âmbito UDV 

Aproximar mais adolescentes de 13 a18 anos 

Implementar rodas de conversas 

Promover atividades que incluam toda a família

Ter encontros regionais

Faixas Etárias 
Ter manual de atividades específicas por faixas 

etárias. Exemplo: 3 a7 anos e 8 a 11 anos 

Direcionar atividades para cada faixa etária 

Uso da Internet
Ter perfil na rede social com atividades para a família 

Suporte de comunicação virtual 

Espontaneidade/diversidade 
Zelar para não haver excesso nem rigidez: trabalhar 

sem imposições

Respeitar a individualidade, o jeito de cada criança 

e cada jovem  
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A VISÃO DOS REGIONAIS:

O QUE MELHORAR NOS NÚCLEOS?

PRIORIDADE: O TRABALHO COM OS PAIS

▪ Cativar, gerar maior aproximação para participarem e apoiarem mais a OE   

▪ Reconhecer sua importância, valorizar sua missão

▪ Fortaler o trabalho com os pais para resgatar os jovens 

▪ Aprimoramento dos pais 

▪ Fortalecer as orientações aos pais 

▪ Que os RN sejam pais, para facilitar os trabalhos e compreenderem as necessidades 

Liga de Pais 

▪ Fortalecimento das ligas 

▪ Formação de mais ligas de pais 
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A VISÃO DOS RESPONSÁVEIS REGIONAIS:

O QUE MELHORAR NOS NÚCLEOS?

MAIOR ENVOLVIMENTO DA DIREÇÃO

MAIOR ENVOLVIMENTO DO MESTRE REPRESENTANTE

MAIS CONSTÂNCIA NA PROGRAMAÇÃO

MAIS PROXIMIDADE COM O RR

OE PRECISA SER MAIS VALORIZADA NA AGENDA DOS 

NÚCLEOS

APRIMORAR O REGISTRO DAS ATIVIDADES

TAMBÉM MENCIONADO:
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O que pode ser melhor na Região, para se cumprirem as prioridades da OE? 

Agenda  

Vivenciar Novas Experiências

Encontros Regionais 

Coordenador Regional e Geral 

Comunicação  

Atividades 

Internet

As percepções tendem a ser sistêmicas e multifatoriais, 
com várias frentes e agentes envolvidos. 
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O que pode ser melhor na Região, para se cumprirem as prioridades da OE? 

Comunicação  

Mais dialogo, interatividade e inclusão entre núcleos

Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de 

algumas ações da OE

Utilizar grupo de whatsap para maior aproximação

Mais intercâmbio entre responsáveis nucleares  

Agenda  

Planejamento coletivo anual das atividades de Núcleos da 

Região 

Maior número de atividade da OE na região 

Ter mais dias disponíveis (livres) nas agendas do núcleo para 

atividades da OE

Encontros Regionais 

Jovens 

Pais 

Criança menores de 12 anos 

Responsáveis Nucleares
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O que pode ser melhor na Região, para se cumprirem as prioridades da OE? 

Fortalecer a OE na Região com palestras, gráficos

Promover interação OE com departamentos 

Ter perfil inovador, com ideias e disposição auxiliar o 

responsável 

Estimular, motivar e capacitar os RN 

Dar maior foco nos temas espirituais

Levantar necessidades e deficiências dos Núcleos

Ter participação do M. Central junto ao Regional 

Regional nos núcleos, para alinhar atividades, valorizar 

o trabalho da OE 

Coordenador Regional
Vivenciar Novas Experiências

Viagens 

Atividades culturais 

Sessões conjuntas 

Integrar famílias de núcleos diferentes 

Ter troca de experiências entre núcleos 
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O que pode ser melhor na Região, para se cumprirem as prioridades da OE? 

Internet

Continuidade das lives com temas diversos

Maior frequência de lives

Criar página em rede social/plataforma  que pode 

ser alimentada com conteúdo/atividades 

realizadas em cada núcleo 

Manter contato e troca de experiências

Favorecer maior acesso à tecnologia 

Ter um banco de ideias por tema em que o 

responsável nuclear possa realizar uma consulta 

rápida e espalhar boas ideias

Atividades 

Implantar o Projeto Sentinela simultaneamente em 

todos os núcleos 

Maior integração regional para crianças menores 

de 12 anos (o trabalho na região parece ser mais 

focado em jovens)

Ter kit de atividades para criança utilizar em casa

Cuidados/Zêlo
Menos é mais 

Menos burocracia, menos relatórios 

Maior simplicidade para não ter sobrecarga

Maior comprometimento da OE para auxiliar pais e 

mães e “não impor valores” 
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A VISÃO DOS REGIONAIS:

O QUE PODE MELHORAR NA REGIÃO?

PRIORIDADES

MELHOR COMUNICAÇÃO

▪ Com o Mestre Central 

▪ Receber convite para participar das 

atividades nos núcleos com antecedência  

▪ Entre RNs e Mestres Representantes com 

o RR: saber com mais antecedência a 

realização de atividades não rotineiras -

sessões com jovens, com pais, preparo 

com jovens, palestras para jovens e pais   

CRIAR ou AMPLIAR EQUIPE REGIONAL

▪ Para dar suporte aos RN e aos trabalhos 

▪ Para atender melhor e não sobrecarregar 

o RR, especialmente por ter núcleos em 

outros estados 

▪ INCLUIR a presença de jovens adultos 

para diversas atividades. Ex:  realizar o 

trabalho nas redes sociais, para mobilizar 

os jovens 
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A VISÃO DOS REGIONAIS:

O QUE PODE MELHORAR NA REGIÃO?

PRIORIDADES

APROXIMAR OS RN

▪ Promover maior integração 

▪ Maior participação e amizade para troca 

de informações 

REGIÕES NO EXTERIOR

▪ Realizar mais atividades 

▪ Traduzir materiais produzidos no Brasil 

▪ Realizar encontros de Famílias, Jovens e 

Crianças 

MAIS PRESENÇA DO RR NOS NÚCLEOS

▪ Inclusive realizando eventos regionais, mesmo que sejam pela Internet.
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O que pode ser melhor na Coordenação Geral da OE? 

Maior número de menções estão direcionadas para à capacitação do Responsável 

Nuclear e à Agenda da OE.  

Agenda  

Direção

Responsável Nuclear

Atividades 

Internet

Reconhecimento pelo trabalho

Comunicação
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O que pode ser melhor na Coordenação Geral da OE? 

Responsável Nuclear
Agenda  

Motivar, estimular o alinhamento da equipe OE 

Manter a harmonia para cumprir os deveres

Maior capacitação dos RN para temas mais 

sensíveis: sexualidade, dependência, 

valorização da vida, auto estima etc.

Ter encontros para formação dos RN e auxiliares 

- Aprimorar o trabalho e atividades 

- Treinar novos monitores 

Responsável nuclear ser do CDC (maior 

liderança e interação com as famílias)

Ter pessoas com maior conhecimento em 

psicologia e pedagogia 

Melhorar o calendário, planejamento OE e 

atividades na região 

Ter uma cronograma/agenda  de atividade de 

acordo com a realidade de cada núcleo

Organizar o calendário de atividades do triênio 

de forma mais uniforme

Ter maior número de encontros com pai, 

envolvendo CDC e Quadro de Mestres

Promover encontros distribuídos por faixas etárias

Ter maior prazo para entrega de atividades e 

relatórios
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O que pode ser melhor na Coordenação Geral da OE? 

Competência, efetividade

Escuta ativa 

Presença de sentimentos de gratidão

2020, ano primoroso de inovações e 

adaptações 

Palestras curtas / assertivas sobre temas 

diferentes para a família 

Trabalhar temas do desenvolvimento humano 

nas diferentes fases: os desafios de cada fase

Manter as lives e incentivar o desenvolvimento 

de conteúdos digitais (música, teatro, vídeos) 

para serem utilizados no núcleo. Ex: Teatro 

bonecos

Disponibilizar o conteúdo no blog UDV

Incentivar os jovens a realizar lives com assunto 

que sejam do seu interesse 

Reconhecimento pelo trabalho

Direção

Trabalhar para ampliar o entendimento da 

Direção sobre o trabalho da OE

Maior conscientização e apoio aos núcleos

Internet
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O que pode ser melhor na Coordenação Geral da OE? 

Intensificar a comunicação

Efetivar mais conversas com os pais (rodas de 

conversas) 

Fortalecer mais Liga de Pais com comunicação 

mais ativa

Ter maior abertura para ouvir (escuta ativa) a 

especificidade de cada região  

Atividades 

Comunicação Ter mais sugestões de temas/ ideias para serem 

trabalhadas no núcleo

Continuar inserindo crianças e jovens atividades do 

núcleo (plantio, festa, descoberta de talentos, 

agrofloresta)

Cuidar para não ter muita coisa ao mesmo tempo

Ter uma cabeça pensante no desenvolvimento das 

atividades regionais

Religar crianças e jovens à natureza: horta, agrofloresta, 

plantio e outros departamentos da UDV

Ter avaliação suscinta, de forma simples, das atividades 

da OE comum a todos

Ter banco de ideias 
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A VISÃO DOS REGIONAIS

O que pode ser melhor na Coordenação Geral? 

MAIOR PRESENÇA NAS REGIÕES 

▪ Mais acompanhamento, mesmo que 

virtual, por ter poucas sessões e 

encontros com pessoas mais 

experientes 

▪ Mais encontros presenciais da 

Coordenação com os RR e nas regiões 

▪ Mais encontros nacionais com os RRs

e mais visitas às regiões

▪ Fortalecer presença nas regiões 

▪ Realização de Encontro anual da OE 

▪ Mais encontros com a Coordenação, 

como a reunião de planejamento 

OUTROS ASPECTOS APONTADOS: 

▪ Melhor organização dos GTs

▪ Ter formulário simples de registro de atividades

▪ Capacitação profissional de jovens 

▪ Aprimorar palestras e webinários virtuais: ter agenda 

com antecedência e planejamento

▪ Esclarecer forma de organizar equipe regional, para 

ficar como a nacional 

▪ Revisar operacionalidade da Rádio Sabiá  e estudar a 

viabilidade de plataforma própria

▪ Incentivar os Mestres Representantes  a darem 

atenção especial a OE 

▪ Ter um calendário mínimo e diretrizes para facilitar 

para quem está chegando na OE

▪ Buscar propor atividades que atendam a realidade das 

diferentes regiões 
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Comentários adicionais

Prevalecem percepções de reconhecimento pelo trabalho da OE direcionados ao 

Mestre Geral Representante, Responsável pela OE no Centro e aos Responsáveis Regionais

• Presença de sentimentos de satisfação, realização e gratidão 

• Somou, agregou valor à vida de algumas famílias, pais 

• Foi algo construtivo, cooperativo

• Visão de aprimoramento, evolução ao longo do tempo 

• Gerou maior aproximação entre núcleos, atuação mais proativa

• Favoreceu grandes aprendizados, amizade, trabalho mútuo

• Algumas atividades foram memoráveis 
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O que 

foi legal
O que 

precisa 

melhorar

• Metodologia para os próprio jovens produzirem um 

Encontro de Jovens

• Perfil da OE no Instagran, Altamente e Rádio Sabiá

• Lives no tempo de pandemia

• Encontros regionais de jovens 

• Canal Whatsapp, blog e site OE 

• Bandeira do Divino
• Inovações no período de pandemia

• Maior interesse dos pais 

• Maior participação dos 

filhos na OE 

• Maior engajamento da 

Direção nos trabalhos 
da OE

Comentários adicionais
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• Versão em inglês do livro de atividades 

• Mais cartilhas com cada atividade

• Maior troca de experiência entre núcleos 

• Sugestões comportamentais de como cativar 

jovens e pais 

• Encontros com pais/ jovens setorial

• Fazer censo de crianças e jovens UDV

• Trabalhar mais a diversidade de pensamento, 

opiniões versus realidade polarizada 

• OE continuar sendo tema prioritário do Mestre 

Representante e Representação Geral 

• OE chegar no coração da Direção

• Ter carta no início triênio falando que a 

responsabilidade da OE é do Mestre Representante

• Ter uma equipe para crianças e outra pra jovens 

• Ter dia da família com atividades para pais, 

crianças e jovens 

• Implantação do Projeto Sentinela em toda UDV

• Palestras, avaliação do trabalho da OE

• Divisão faixa etária entre crianças 

• Desenvolver plataforma online com recursos 

tecnológicos que incentivem os jovens a conhecer 

mais a história do Mestre Gabriel

Propostas de atividades e iniciativas
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