COMEVALP
Confraternização das Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba

LABORATÓRIOS – DIRETRIZES
OBJETIVO
A COMEVALP oferecerá a atividade de laboratório com o objetivo de apresentar ou aprofundar
temas de interesse do jovem espírita, ou ainda para a prática de artes ou técnicas que possam
contribuir com o encontro e com a formação psicossocial e espiritual do participante.
Dessa forma, quem se disponha a coordenar um laboratório na COMEVALP encontrará uma ampla
possibilidade de assuntos teóricos ou práticos para desenvolver, desde que respeite o critério
da importância para o encontro e para o jovem.
PROPOSTA E APROVAÇÃO
As propostas para os laboratórios deverão ser enviadas para a comissão organizadora nos
prazos definidos durante a montagem do calendário do encontro.
[Se houver um documento de modelo para a proposta, referenciar aqui].
A proposta deverá conter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nome
Descrição
Objetivo
Desenvolvimento
Material necessário
Haverá apresentação na terça-feira?
Tempo estimado para a apresentação
Haverá necessidade de ajuda da Equipe Organizadora ou da Doutrinária?

A equipe organizadora providenciará todo o material necessário para o laboratório (papel
sulfite, caneta, lápis, lápis de cor, tinta, sulfitão, entre outros). A exceção será para alguns itens
muito específicos (exemplos: jogos de RPG, consoles de videogame, livros específicos para o
tema, kit de primeiros socorros, entre outros). Os materiais e recursos específicos deverão ser
providenciados pelo coordenador do laboratório.
Uma vez aprovado, o laboratório entra na lista de opções na ficha de inscrição do encontro,
onde o jovem escolhe sua preferência em ordem decrescente. Isso significa que muitos jovens
não estarão inscritos no laboratório que gostariam de participar, e isso deve ser bem
comunicado para o coordenador e para os participantes.
DINÂMICA
O laboratório acontecerá em 3 horários dentro do encontro: domingo e segunda (à noite) e
terça pela manhã.
As atividades poderão ser desenvolvidas dentro ou fora das salas de estudo, mas deverão estar
restritas ao ambiente físico da Comevalp. Exceções deverão ser avaliadas pelo Conselho.

Na terça-feira à tarde e à noite haverá horários pré-definidos para a apresentação dos
laboratórios (quando aplicável). O cronograma das apresentações é definido pela Equipe
Organizadora.
A apresentação dos laboratórios não é uma atividade obrigatória, mas é muito recomendada
por duas razões: 1) comunica o que os jovens aprenderam na atividade, podendo depois ser
compartilhada nas mocidades; 2) o jovem gosta de ver e fazer a apresentação ao final do
encontro.
SUGESTÕES
(lista de laboratórios que já aconteceram)
Música
Teatro
Videogame
RPG
Ecologia (Sustentabilidade)
Preconceito
Comunicação (Jornalismo)
Dinâmica de Grupo
Prece
Estudo Aprofundado do Espiritismo
Mocidade Espírita
Feira do Livro
Primeiros Socorros
Fotografia

