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CONCEITO DE QUALIDADE

Propriedade, atributo ou condi-

ção das coisas ou das pessoas que 

as distingue das outras e lhes 

determina a natureza; excelência 

de alguém ou de algo.

Dicionário Aurélio



A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE 
QUALIDADE 

• Antes da Revolução Industrial, O controle da 
qualidade era exercido pelo próprio artesão;

• Com o advento da industrialização, surgiu o 
processo de multidivisão das tarefas e 
padronização na confecção do produto, exigindo a 
necessidade de um controle da Qualidade Total;

• Acentuou-se uma preocupação com a satisfação do 
cliente com o envolvimento e participação de todos 
os funcionários e conseqüentemente a valorização 

do respeito ao indivíduo. 



(...) Há um elemento que não se costuma 

considerar, sem o qual a ciência econômica torna-

se apenas uma teoria: é a educação. Não a 

educação intelectual, mas a educação moral; 

não ainda a educação moral pelos livros, mas a 

que consiste na arte de formar o caráter, que 

dá os hábitos: porque educação é o conjunto 

dos hábitos adquiridos (...). 

Questão 685-a – O Livro dos Espíritos

CONCEITO DE EDUCAÇÃO



EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

(...) Quando essa arte for conhecida e 
praticada, o homem trará hábitos de ordem e de 
previdência para si e para os seus, de respeito pelo 
que é respeitável, hábitos que lhe permitirão 
atravessar menos angustiado os maus dias 
inevitáveis. A desordem e a imprevidência são 
duas chagas que uma educação bem conduzida 
pode curar; aí está o ponto de partida, o elemento 
real do bem-estar, a garantia da segurança de 
todos.   

Questão 685-a – O Livro dos Espíritos

    



O ESDE COM QUALIDADE

• Não existe um padrão de qualidade, apenas uma 

área mais avançada em alguns pontos que é 

colocada como modelo. Não podemos ver o todo 

por partes;

• Devemos expor os nossos sucessos, mas não 

devemos esconder os nossos insucessos;

• Temos que saber trabalhar as desigualdades para 

evoluirmos a um padrão aceitável de qualidade;



O ESDE COM QUALIDADE

• Mais que realizar um trabalho é fazê-lo bem 
feito.

• Devemos avaliar para detectar as mudanças 
necessárias para que se alcance a excelência na 
tarefa. 

• É necessário acreditar no potencial do trabalho 
e ser otimista quanto ao futuro. 

• O processo de qualidade é demorado, mas 
precisa-se alcançá-lo.



RECURSOS PARA A MELHORIA DA 
QUALIDADE NO ESDE

• Planejamento das atividades; 

• Organização de Cursos, Encontros e Semi-

nários;

• Infra-estrutura adequada;

• Utilização da tecnologia;

• Assessoria pedagógica;

• Avaliações periódicas.



QUALIDADE NO PLANEJAMENTO

• Sensibilizar o dirigente da Casa quanto à 
importância da implantação do Curso do 
ESDE.

• Verificar a data do início das aulas, local, 
horário.

• Definir número de participantes e monitores 
por turma.

• Fazer a divulgação do Curso na Casa Espírita 
através de jornal, cartaz, folder, etc.



QUALIDADE NO PLANEJAMENTO

• Marcar a data para efetuar as matrículas.

• Providenciar calendário com nomes dos 

monitores e suas respectivas aulas.

• Confeccionar diário de classe, formulário de 

observação em sala de aula e controle de 

freqüência.

• Agendar as reuniões de apoio pedagógico.



QUALIDADE NA SALA DE AULA

• Sensibilizar os coordenadores e monitores 

quanto a importância da qualidade no seu 

próprio desempenho.

• Acender e manter alta a chama da disposição 

dos Coordenadores, monitores e alunos.

• Manter o monitor preparado e compromis-

sado com a tarefa. Sempre consciente da 

importância do seu trabalho.



QUALIDADE NA SALA DE AULA

• Oferecer uma infra-estrutura adequada para 
a realização das atividades.

• Utilizar tecnologia acessível.

• Ressaltar a importância da relação afetiva 
entre monitores e alunos para que os 
mesmos os conheçam, acompanhem e 
orientem. 

• Realizar avaliações periódicas. “O que não é 
medido não é gerenciado”.



QUALIDADE NA FORMAÇÃO DO 
MONITOR

• Organizar Cursos periódicos de Capacitação 
de Monitores e Coordenadores.

• Marcar reunião para planejamento, 
execução e avaliação das atividades.

• Criar uma equipe pedagógica para apoio e 
orientação aos monitores.

• Elaborar um Projeto pedagógico que vai ao 
encontro das propostas do “Plano de 
Trabalho”.



QUALIDADE NA FORMAÇÃO DO 
PARTICIPANTE

• Aquisição de conhecimentos sólidos dos 

princípios doutrinários espíritas.

• Desenvolvimento da consciência crítica.

• Maior comunicação e integração social.

• Reforma íntima.

• Vivência doutrinária e cristã.

• Fortalecimento espiritual.

• Exercício dos valores universais.



IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO

• Avaliar é emitir juízo  de valor, que  é confiável se 
for fundamentado em informações válidas e 
imparciais.

• A avaliação utilizada periodicamente é de 
fundamental importância para que alcancemos 
bons resultados na execução do trabalho do ESDE 
e deve ser vista como melhoria na qualidade do 
ensino.

• Ela pode, inicialmente, ser realizada por 
amostragem para facultar uma visão parcial da 
qualidade do ESDE no Estado ou numa região.



PROJETO PEDAGÓGICO



PROJETO PEDAGÓGICO PARA O ESDE

Conjunto de ações capazes de 

mudar a realidade do ESDE nas 

Casas Espíritas e torná-las 

autônomas e competentes para 

oferecer um curso de qualidade 

para seus freqüentadores.



DIRETRIZES DE UM PROJETO 
PEDAGÓGICO

• Formação continuada de monitores, por 
meio de oficinas, cursos, seminários.

• Assessoria aos coordenadores, através de 
oficinas periódicas focadas na melhoria da 
administração dos cursos.

• Avaliação de aprendizagem de todos os 
alunos, que deverá ser conduzida 
periodicamente, para acompanhar a evolução 
do trabalho e orientar o planejamento dos 
cursos.



DIRETRIZES DE UM PROJETO 
PEDAGÓGICO

• Atendimento  individualizado aos alunos que 
apresentem características e ritmos de 
aprendizagem diferenciados.

• Construção da administração partici-
pativa, para ampliar a capacidade de 
interação dos participantes com as atividades 
da Casa Espírita.

• Formação de equipes para elaboração dos 
materiais necessários para a implementação 
das ações.



AÇÕES DE UM PROJETO PEDAGÓGICO

• Criação de uma equipe pedagógica.

• Elaboração de um Projeto Administrativo e 

pedagógico.

• Planejamento conjunto do calendário anual das 

aulas.

• Realização de oficinas pedagógicas.

• Aplicação de Cursos de Formação de 

Coordenadores e Monitores.



AÇÕES DE UM PROJETO PEDAGÓGICO

• Realização de Seminários, Encontros, Confra-

ternizações.

• Avaliações dos coordenadores, monitores e 

participantes.

• Criação de uma secretaria para organizar o 

material didático, arquivo, etc.

• Confecção de relatórios de acompanhamento 

dos cursos.



CONVITE DE UM ESPÍRITO AMIGO

“Laborai sem descanso o vosso campo, 

o campo do Senhor, e procurai sempre 

ascender, munindo-vos das únicas asas que 

a  Deus conduzem: a Sabedoria e o Amor. 

Tais sãos os desejos veementes deste vosso 

irmão, que vos abençoa e deseja todo o 

bem...”
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