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Estamos vivendo novos tempos e com ele muitos
desafios, nada como um momento como este para
estarmos ao Compasso dos tempos... e darmos os
frutos próprios dessa estação. 
Na Casa de Produção deste ano, nós preparamos
um material para te ajudar a avançar com o projeto
Escola da Vida, o EDV Fora da Caixa. 
Você verá que há possibilidades bem diferentes
aqui e acreditamos que você e a sua equipe
encontrarão muitas formas de prosseguir, quando
as novas ideias surgirem, não deixe de compartilhar
com a gente! 
Temos muito pela frente, os campos continuam
brancos e o Senhor da seara enviará os
trabalhadores, vamos clamar por isso?
Aproveite este material, leia com atenção, clique em
todos os links, converse com a equipe e peça a
Deus, Ele dará sabedoria à vocês. Nós não vamos
parar, não nos cansaremos de fazer o bem. 
Que muitos adolescentes e jovens continuem
conhecendo o Senhor Jesus e tornando-se
seguidores d’Ele. 
Ah! Nós estamos à sua disposição para apoiar no
que for necessário, estamos orando por vocês. 
A palavra segue sendo a mesma: 

Coragem, o Senhor está conosco e nós n’Ele.  
 

Equipe Escola da Vida

Palavra Inicial

“...como árvore plantada junto a ribeiro de
águas, que dá o seu fruto na estação certa...”

Salmo 1: 3



EDV
AGENDA

2021

Maio

Junho Julho

Agosto Setembro

EDV On-line: 
Datas em breve  

Palpitaria EDV: 
16/06/2021

Lançamento EDV Fora da Caixa

Vem novidade aí...
 

Datas em breve  



AGENDA EDV 2021

Outubro

Dezembro

Novembro
EDV On-line: 

17/11- Encontro para Professores
22 a 25/11- Semana de Palestra 

29/11- Palestra para os Pais/ Responsáveis 

Palpitaria EDV: 
20/10/2021

Palpitaria EDV: 
08/12/2021 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Vir com a gente nessa

T a r e f a s  I m p o r t a n t e s

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Preparar a equipe

Marcar no calendário

Chamar a galera
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VISÃO DA MPC

MISSÃO DA MPC

"Cada jovem/adolescente,
em cada grupo de pessoas,

em cada país/cidade,
terá a oportunidade de ser um

seguidor de Jesus Cristo"

"Atuar no Corpo de Cristo,
dedicados e comprometidos com

a evangelização de jovens,
apresentando-lhes a pessoa,
a obra e os ensinamentos de

Jesus Cristo,
e discipulando-os a tornarem-se

membros ativos da igreja"

FUNDAMENTOS DA MPC

Clique na
engrenagem

para  acessar
o material
completo
sobre os

fundamentos

ENVOLVIMENTO
SOCIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

EVANGELHO

CONTINUIDADE

COOPERAÇÃO

https://drive.google.com/file/d/1Xm5_LLjEcMn2_Y1o5QIzTl75NQPyPpxX/view?usp=sharing
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DIREÇÃO PARA 2021

Um dos fundamentos da MPC é o
envolvimento social 

e se envolver socialmente é conhecer os
desafios e necessidades da comunidade

escolar. 
Você já havia pensado nisso?

Ressaltamos as palavras do nosso líder
nacional Marcelo Gualberto que este é o

tempo de “Dai-lhe vos de comer”.
Que o EDV Fora da Caixa também seja uma

oportunidade de gerar envolvimento social. 
A escola, na sua cidade, onde o EDV está

tem fome de quê? 
Fome espiritual, fome física, fome de acesso

as informações, fome de conhecimento, fome
de assistência entre outras realidades. 

Antes de propor alguma ação, realize um
levantamento de informações, compreenda as
necessidades da escola e esteja disponível a
mobilizar equipe e recursos para que a fome

de cada criança/jovem/adolescente seja
saciada. 

Somos convocados a nos envolver
socialmente pois: 

 
“A fé sem obras é morta”. (Tiago 2:26)



OPORTUNIDADES
EDV 2021

O EDV fora da Caixa tem como
principal objetivo a

flexibilização das setes
atividades do Escola da Vida. Se
a oportunidade que a sua cidade

tem é de realizar uma ou duas
atividades, então assim será.

Para esse novo tempo, uma nova
estratégia. Não devemos

desperdiçar nenhuma
oportunidade!

O EDV continua tendo suas 7
atividades, mas atualmente,

sabemos que nem sempre será
possível realizar o EDV como ele

é. Então vamos sair da caixa!
Considerando as diferentes

realidades das cidades, o
propósito comum de seguir

cumprindo a visão e a missão
que o Senhor nos deu como EDV,

os materiais disponíveis e o
treinamento que cada equipe já

possui, entendemos que
estamos diante de uma grande

oportunidade de adequação,
inovação e crescimento. 

Pensamos em algumas
possibilidades e estamos certos

de que você, l íder de cidade e
líder de EDV junto à equipe

nuclear e voluntários da cidade,
poderão encontrar outras
estratégias, quando isso

acontecer compartilhe com a
gente!



EDV Virtual: 
Util ize de todo o material

disponível no portal e no canal
tudo muda para fazer

intervenções virtuais em
escolas específicas.

Participações em aulas,
palestra para alunos, boa

palavra para professores, etc.

EDV Presencial:
Em alguns lugares será

possível ter ações presenciais,
muito provavelmente com

adaptações, diminua o tempo
das palestras, faça um número
menor de palestras ou em um

tempo maior, envie um mimo e
uma carta aos professores e

colaboradores, faça
intervenções de sala em sala,

inove! Foque na necessidade da
escola, traga os temas que o

momento pede, Lembrando de
tomar todos os cuidados e
cumprir os protocolos para
proteção e saúde de todos.

EDV Hibrido: 
Caso seja possível, faça um mix

entre o presencial e o virtual,
leve uma lembrança e uma boa

palavra aos professores e
colaboradores, leve cartas aos
alunos (veja a nova opção do

Correio no arquivo Projeto EDV
2021) e faça pequenas

intervenções, mini-palestras
on-line com os alunos,

disponibilize materiais físicos
para os alunos levarem.

Adapte-se ao que for permitido
pela escola.



ATENÇÃO!!
 

Para as intervenções virtuais prefira usar as
plaformas e meios que a escola já utiliza para as suas
atividades. Uma vez que os colaboradores e alunos já
estão habituados a esses meios.
Escrevemos, também, uma nova versão do Projeto
Escola da Vida, assim como do agendamento,
considerando a flexibilização das atividades que o
projeto desenvolve, não deixe de ler,  fazer as
adaptações necessárias e avançar dentro das suas
possibilidades. 
Adeque-se e aja no tempo que a escola permitir,
entre em consenso com a direção e coordenação,
apresente o projeto para as escolas, converse com
professores conhecidos, coloque-se à disposição
para servir e aproveite com excelência, zelo e amor
cada oportunidade que surgir. 
O nosso foco muitas vezes são as escolas públicas,
mas as escolas privadas podem ter maior abertura
nesse tempo. 
Organize uma agenda para isso e faça um bom
agendamento com todas as informações! 

O mais importante: ORE, ORE, ORE! 
O Senhor te mostrará o caminho a seguir.



1

EDV
POSSIBILIDADES

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Criatividade
Autonomia
Inovação

Ao compasso dos tempos

T a r e f a s  I m p o r t a n t e s CASE EDV 01

CASE EDV 02 CASE EDV 03

          Os exemplos abaixo apresentados   
são possibilidades de como se pode
aplicar o EDV dentro dessa nova
proposta. Lembrando que são só
possibilidades, muito mais pode ser
desenvolvido.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tudo Muda Quando Você Muda

- Encontro com Professores
(sem lanche), com duração
de 20min;

- Nova Proposta do Correio
EDV.

Agendar uma atividade
presencial com a escola
tendo um tempo menor de
duração e seguindo os
protocolos de segurança. 

- Palestra com alunos ou
com pais com duração de
20min.;

- Palestra com os alunos e
evento cultural de forma
online. 

Agendar atividades de forma
híbrida (presencial e online).

- Realizar o encontro com
professores e/ou pais
presencial;

- Concurso de Redação On-
line.

 Agendar uma ou mais
atividade online com a
escola

- Encontro com Professores;
- Uma, ou  mais, palestras
com turmas específicas;



O EDV Online, que chegou para ficar, é uma
iniciativa organizada pela equipe nacional do
Escola da Vida que conta com o envolvimento
de todas as cidades onde a MPC está. 
Como se envolver:

Veja a agenda anual e divulgue para a sua
equipe, incluindo esse programa na
agenda local. 
Envie o convite para professores,
educadores e escolas da cidade, quanto
mais pessoal você for, mais sucesso terá. 
Faça parceria com escolas da cidade,
utilizando o material específico que
preparamos para isso e disponibilizamos
com antecedência. 
Participe do grupo: Atualizações EDV, lá
você recebe todo o material disponível

E
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Se você ainda não está no
grupo "Atualizações EDV". 

Clique no ícone para acessar o
link convite para o grupo.

https://chat.whatsapp.com/7uIgxuSsAwVGlD2zM0XYJQ


Crie o seu próprio material de divulgação e
traga os jovens e adolescentes de sua
cidade para as suas redes, isso fará toda a
diferença. 
Pense em um projeto local, em conjunto
com o EDV online, você pode enviar algo
específico aos alunos que escreverem
cartas, criar ações de consolidação com os
alunos de sua região. Aproveite para
potencializar ações locais. Há muitas
possibilidades. Ore e fale com a sua equipe
sobre isso. 
Faça sugestões, se disponibilize, indique
pessoas, avalie. Podemos fazer tudo em
muitas mãos, se você deseja participar de
forma mais efetiva, fale com a gente!
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Contamos com cada cidade de acordo
com a possibilidade, recursos e

agenda da MPC Local. 
Vem com a gente nessa! 



PALPITARIA
EDV

A Palpitaria EDV é um encontro aberto para
todos os obreiros e voluntários com a
proposta de conversarmos sobre o EDV,
compartilhar experiências e ideias, trazer
inovação, aprender juntos, repensar as
ações e adaptações. Um lugar para dar e
receber palpites com liberdade e para que
nos ajudar no desenvolvimento e
crescimento do projeto. 
Sabemos que há muita criatividade, dons e
talentos em nossas equipes, a Palpitaria é
o lugar para disponibilizar tudo isso com
generosidade e amor, para que cada vez
mais pessoas tenham a oportunidade de
seguir a Jesus através do Escola da Vida. 
Fique de olho na agenda anual, programe-
se, participe e convide a sua equipe, o
nosso desejo é que cada cidade tenha pelo
menos um representante na Palpitaria. 

Você também pode sugerir temas a serem
abordados, envie suas ideias para: 

escoladavida@mpc.org.br



MATERIAIS 
EDV

Nos últimos 10 anos diversos materiais foram
produzidos pelas cidades e Equipe EDV para
atender Alunos, Pais e Professores. Esses
materiais estão à disposição das cidades para
serem utilizados da forma que a cidade
precisar.

PARA PROFESSORES:

Estão disponíveis no Portal Escola da Vida
dinâmicas e textos que podem ser utilizados
em momentos com os professores. 

ONDE ENCONTRO? 
Portal Escola da Vida > Materiais EDV > Lanche para
professores e colaboradores 

Com a inciativa do EDV On-line estão
disponíveis no Canal TudoMuda vídeos e
palestras para professores que podem ser
enviados para professores, reproduzidos em
encontros com professores ou ainda servir
como modelo e inspiração para a equipe se
preparar antes de uma programação. 

ONDE ENCONTRO? 
YouTube do Canal TudoMuda > Playlists > Playlist da
Edição do EDV On-line a escolha > Vídeo de Encontro
com Professores



MATERIAIS 
EDV

PARA ALUNOS:

Estão disponíveis no Portal Escola da Vida
diversas palestras que podem ser utilizadas
em encontros com alunos.

ONDE ENCONTRO? 
Portal Escola da Vida > Materiais EDV > Palestras

Com a inciativa do EDV On-line estão
disponíveis no Canal TudoMuda palestras
para alunos que podem ser  reproduzidas em
encontros com alunos ou ainda servir como
modelo e inspiração para a equipe se
preparar antes de uma programação. 

ONDE ENCONTRO? 
YouTube do Canal TudoMuda > Playlists > Playlist da
Edição do EDV On-line a escolha > Vídeo de Palestra a
escolha

Também no Portal Escola da Vida se
encontra uma nova proposta de como
realizar o Concurso de Redação de forma
virtual

ONDE ENCONTRO? 
Portal Escola da Vida > Materiais EDV > Concurso de
Redação



MATERIAIS 
EDV

PARA PAIS/ RESPONSÁVEIS:

Estão disponíveis no Portal Escola da Vida
palestras e textos que podem ser utilizados
em momentos com pais/ responsáveis. 

ONDE ENCONTRO? 
Portal Escola da Vida > Materiais EDV > Reunião com
Pais ou Responsáveis

Com a inciativa do EDV On-line estão
disponíveis no Canal TudoMuda vídeos e
palestras para pais/ responsáveis que podem
ser  reproduzidos em encontros ou ainda
servir como modelo e inspiração para a
equipe se preparar antes de uma
programação. 

ONDE ENCONTRO? 
YouTube do Canal TudoMuda > Playlists > Playlist da
Edição do EDV On-line a escolha > Vídeo de Encontro
com Pais/ Responsáveis

DOCUMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO:

foram elaborados novas versões do Projeto
Escola da Vida e de Agendamento do EDV
para serem enviados a Escola e auxiliar na
organização de EDV no ano de 2021.

ONDE ENCONTRO? 
Portal Escola da Vida > Materiais EDV > Projeto e
Organização Geral



MATERIAIS 
EDV

E-BOOKS:

Estão disponíveis no Instagram do Canal
TudoMuda E- books feitos para alunos com
os temas Autolesão, Suicídio e Abuso Sexual.
Todos estão disponíveis para envio e uso. 

ONDE ENCONTRO? 
Instagram do Canal TudoMuda > LinkTr.ee na bio > 
E-book a escolha

Clique no ícone para ter acesso ao
Portal Escola da Vida

Clique no ícone para ter acesso ao
YouTube do Canal TudMuda

Se a sua cidade ainda não tem acesso ao
Portal Escola da Vida, ou tem alguma dúvida,
pergunta ou sugestão entre em contato
conosco através do e-mail:

escoladavida@mpc.org.br

Clique no ícone para ter acesso ao
banco de recursos do Escola da
Vida

https://www.portalescoladavida.com.br/
https://www.youtube.com/c/CanalTudoMuda
https://sites.google.com/view/recursosmpc/escola-da-vida?authuser=0



