CADASTRO ANUAL
DAS CASAS 2022
INÍCIO
Anualmente, todas as casas espíritas
filiadas à AEE (Aliança Espírita Evangélica) precisam
atualizar seus dados (nome, endereço, horário das
atividades, etc) junto à Secretaria da Aliança.
Para casas novas (que se filiaram
recentemente à AEE), este é o momento de enviar
todos os seus dados para a Secretaria.
Após a atualização, estas informações são
validadas por cada coordenador regional,
conforme o cronograma a seguir.
Por fim, é com todas essas informações que
a composição das casas da AEE para o ano de 2022
é apresentada na AGI (Assembleia dos Grupos
Integrados).

COMO DEVO ATUALIZAR
Após informar usuário e senha, você deverá
atualizar/preencher todos os campos que forem
solicitados. Exemplo: O endereço da casa espírita
mudou.

CRONOGRAMA
Início

Fim

Quem?

O que fazer?

24/01/22
(segunda)

20/02/22
(domingo)

Casas
Espíritas

Atualizar as informações (se a casa for
antiga) ou inserir pela primeira vez (se a
casa for nova)
Você poderá atualizar quantas vezes
forem necessárias

21/02/22
(segunda)

13/03/22
(domingo)

Coordenador
Regional

Validar as informações das casas espíritas

TODOS

AGI - Assembleia dos Grupos Integrados

03/04/22
(domingo)

USUÁRIO E SENHA
Todas as casas espíritas (antigas e novas)
irão receber por email, dos coordenadores
regionais, um usuário e senha para atualizar o
cadastro.

COMO ACESSAR PARA ATUALIZAR
Basta acessar a página principal da AEE
(www.aliança.org.br) e clicar na postagem do
“Cadastro” (imagem abaixo). Lá você receberá
todas as instruções de como atualizar (se for uma
casa antiga) ou inserir as informações (se for uma
casa nova)!

Sempre clique no botão
para salvar os dados.
No fim, clique em
superior).

(canto direito

Na aba
, você poderá
enxergar todos os dados que você atualizou.
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
Na próxima página você irá saber quais as
informações precisam ser preenchidas ou
atualizadas. Isto serve para ajudar a você e sua
casa espírita na coleta de dados.
ATENÇÃO: O cadastro será aceito apenas pela
INTERNET, nos links mencionados anteriormente.
CONTATO / DÚVIDAS
Em caso de dúvidas ou queira entrar em
contato,
envie
um
email
para
alianca@aliança.org.br ou mande um WhatsApp
(11 3105-5894) que lhe responderemos o mais
brevemente possível.
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CADASTRO ANUAL
DAS CASAS 2022
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CADASTRO
1º CENTRO ESPÍRITA
Responsável pelo cadastro
Nome completo / Telefone / Email
Autorização para divulgação dos dados da casa ?e
Casa Espírita
Regional
Nome da Casa / “Apelido” ou “Nome Curto” da Casa
CNPJ (se houver) / Telefone / Data de Fundação
Site na Internet / Facebook / Instagram (se houver)
Localização
Endereço / País / UF / Cidade / Bairro / CEP
Possui sede própria?
Diretoria / Presidência
Nome do Presidente / Telefone / Email
Período de Mandato
2º TRABALHOS DE EVANGELIZAÇÃO
Geral
Quantidade total de voluntários da casa
Assistência Espiritual
Dias e horários
Qtde média de: assistidos / voluntários / preletores / entrevistadores
Nome / Email / Telefone do responsável pela Assistência
Curso Básico do Espiritismo
Dias e horários
EAE
Dias e horários
Das turmas de EAE, qual o número turma mais recente?
Qtde total de alunos / expositores apto / dirigentes / dirigentes ativos
Nome / Email / Telefone do responsável pela EAE
Curso de Médiuns
Dias e horários
Das turmas de EAE qual o número turma mais recente?
Qtde total de alunos / expositores apto / dirigentes / dirigentes ativos
Nome / Email / Telefone do responsável pelo Curso de Médiuns
Evangelização Infantil
Dias e horários
Qtde média, por semana de crianças / pais ou responsáveis /
evangelizadores disponíveis / evangelizadores ativos
Total de evangelizadores que vieram: da Mocidade / da EAE
Evangelizadores usam material de apoio da equipe?
Nome / Email / Telefone do responsável pela Evangelização Infantil
Pré-Mocidade
Dias e horários
Qtde total de alunos / expositores / dirigentes / dirigentes ativos
A Pré-Mocidade está ligada à: Mocidade / Evangelização Infantil /
Independente
Nome / Email / Telefone do responsável pela Pré-Mocidade
Na sua casa, a Pré-Mocidade está mais vinculada à Evangelização Infantil
ou à Mocidade?

Mocidade
Dias e horários
Qtde total de alunos / expositores / dirigentes / dirigentes ativos

Nome / Email / Telefone do responsável pela Mocidade
3º OUTROS TRABALHOS
Escola de Aprendizes a Distância (EAED)
Dias e horários
Qtde total de alunos / expositores / dirigentes / dirigentes ativos

Nome / Email / Telefone do responsável pela EAED
Escola de Aprendizes Grupos a Distância (EAEgD)
Dias e horários
Qtde total de alunos / expositores / dirigentes / dirigentes ativos

Nome / Email / Telefone do responsável pela EAEgD
Outro Trabalhos
Livraria? / Bazar? / Biblioteca? / Apoio à Gestante?
Apoio a Fumante? / Cestas Básicas? / Outros trabalhos
4º PLATAFORMA FDJ
Fraternidade dos Discípulos de Jesus
Qtde de pessoas encaminhadas para ingresso no último ano
Quantidade que ingressou no último ano
Ingressaram desde a fundação do centro
Falando ao Coração – Dias, horários
Falando ao Coração – Qtde de participantes
Projeto André Luiz – Dias, horários
Projeto André Luiz – Qtde de participantes
Projeto Paulo de Tarso – Dias, horários
Projeto Paulo de Tarso – Qtde de participantes
5º REGIONAL E AEE
A casa participa das reuniões da regional?
A casa realiza curso de formadores ou encaminha para os
cursos da regional?
Qtde de pessoas que fizeram cursos
Comentários sobre a regional / AEE / Cadastro

6º AUTO-AVALIAÇÃO
Como a casa se auto-avalia? Integrado/Inscrito
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