DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PLANO ESTRATÉGICO/AÇÃO 2018-2022

“Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.”
(Marcos 1:17)

Texto-chave
Todos os teus habitantes serão discípulos do Senhor, e viverão em paz total.
(Isaías 54:13)
Visão
“No seu sentido pleno, a educação cristã é redenção, restauração e reconciliação.
(...) O propósito e o objetivo da educação adventista é a restauração da imagem de Deus em
cada estudante e a reconciliação dos estudantes com Deus, com os seus colegas, consigo
próprios e com o mundo natural.”

(George Knight, Educar para a Eternidade, p 59)

Missão
O Departamento de Educação da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia,
tem como missão a de promover, disponibilizar e administrar um sistema e recursos de
educação alicerçados numa filosofia de educação baseada nas Sagradas Escrituras e nos
escritos proféticos de Ellen White.
Introdução
As oportunidades que se nos apresentam neste quinquénio, como Departamento de
Educação, são ao mesmo tempo desafiadoras e motivadoras.
Em primeiro, recebemos e aceitamos o apelo realizado pela Conferência Geral e pelas
suas Divisões relativamente à Filosofia da e aos Planos para a Educação Adventista (115-16G
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Education Philosophy and Plan), entre os quais destacamos: 1. a intenção de fazer crescer,
nos próximos cinco anos, o número de escolas do ensino pré-primário, básico e secundário;
2. a utilização do contexto escolar para conduzir as crianças e os jovens adventistas a um
relacionamento pessoal com Jesus; 3. a retenção de jovens adventistas na Igreja e o
envolvimento na missão, através da educação; e 4. o desenvolvimento de condições para
atingir a excelência académica.
Depois, em segundo lugar, estamos conscientes das necessidades de reformulação e
reordenamento institucional, que exigirá um esforço de estudo e união de vontades, aos mais
diversos níveis e responsabilidades, sem colocar em causa o adquirido e o acompanhamento
dos desafios do sistema escolar atual.
Reconhecemos, finalmente, como prioridade a divulgação dos e a sensibilização para
princípios da Educação Adventista, como projeto divino para restaurar o homem à imagem
do Criador e elevá-lo ao potencial para o qual foi criado.
Assim, em conformidade com o Plano Estratégico da União Portuguesa dos
Adventistas do Sétimo Dia e dando continuidade aos excelentes trabalho e esforços
desenvolvidos nos quinquénios anteriores, o Departamento de Educação orientará a sua ação
no sentido de reforçar a perceção, a sensibilidade, o conhecimento, o respeito e o apoio em
relação à Educação Adventista, como meio escolhido por Deus para restaurar a Sua imagem
no ser humano (EW, Educação, pp.15 e 16), a partir da Sua intervenção divina e com recurso
à Família, à Igreja e à Escola, bem como a ação de coordenação e apoio aos estudantes
universitários. como instrumentos de formação do caráter.
Desta forma, propõe-se este Departamento realizar, a partir deste Conselho Anual e
durante o ano de 2018, realizar as seguintes atividades, devidamente enquadradas pelas metas
e os objetivos específicos constantes do Plano Estratégico 2018, “Discípulo 3D”.
Ações Estratégicas Transversais
Consideram-se estas ações como fundamentais para a apresentação da filosofia, do
plano, dos projetos e do desenvolvimento da Educação Adventista em Portugal, através do
Departamento de Educação e com foco nas Famílias, nas Igrejas, agentes da REASD, alunos
não REASD e universitários adventistas.
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1. Publicação do livro Educar para a Eternidade
Objetivo: divulgação e base de reflexão sobre a Filosofia da Educação Adventista
Objetivos UPASD: D1 – 4, 12, 14; D2 – 3, 5, 7, 10; D3 – 7, 9
Lançamento: Abril
2. Convenção de Educação
Objetivo: reunião estratégica sobre Filosofia de EA e PE para 2018-2022
Objetivos UPASD: D1 – 4, 5, 12; D2 – 2, 3, 4, 5, 7, 10; D3 – 7, 8, 9
Data: 20 a 22 de abril
3. Manuais de Bíblia e Educação Moral e Religiosa
Objetivo: utilização como instrumento de EA para Família/Igreja/Escola
Objetivos UPASD: D1 – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12; D2 – 1, 2, 3, 4, 6, 7; D3 – 1, 3, 9
4. Newsletter Educação Adventista
Objetivo: divulgação e sensibilização para EA/REASD/AUA
Objetivos UPASD: D1 – 8, 10, 11, 12; D2 – 3, 5, 9, 10, 11, 13; D3 – 5, 7, 8,9, 11
5. Conselho Nacional de Educação
Objetivo: valorização como órgão estratégico, consultivo e de apoio
Datas: 11 de março e 21 de outubro
Ações na área da Família e da Igreja
•

Foco nas Estratégias Transversais

•

Plano de Visitação Regular: disponibilidade segundo calendário UPASD
- foco no discipulado: Filosofia da EA e 3R’s da educação integral
- desafios e oportunidades da EA
- Manuais de BEMR
- divulgação e promoção da REASD

•

Formação “Escola de Pais”
- Funchal: 2 a 5 fevereiro

•

Guia de Estudo do livro “Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes”
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Ações na área Escola
•

Foco nas Estratégicas Transversais

•

Projeto de reformulação institucional e harmonização funcional da REASD

•

Harmonização dos Projetos Educativos REASD com PE “Discípulo 3D”

•

Plano de acompanhamento às instituições da REASD

•

Reuniões REASD: 8 de fevereiro

•

Processos de Avaliação de Desempenho e de Formação Contínua do Pessoal Docente
REASD

•

Regulamentação e Avaliação do Pessoal Não Docente da REASD

•

Sistemas de Ensino Doméstico/Individual/à Distância: apoio e acompanhamento
(reunião a 20 de maio)

Ações na área de Universitários Adventistas (AMICUS/PCM)
•

Foco nas Estratégias Transversais

•

Desenvolvimento de Sítio, Blog e Facebook AUA

•

Criação de Capelania AUA OnLine

•

Divulgação e distribuição da Revista Diálogo

•

Apoio aos Núcleos e Capelanias locais

•

UNITalk OnLine 2018, com JA e Dept. Comunicação (Data: 27 e 28 de outubro)

Conclusão
Cientes da finitude dos esforços humanos, mas confiantes sobre as possibilidades de
tudo o que eles podem alcançar quando abençoados por Deus, dispomo-nos, como,
Departamento de Educação, a cumprir este Plano de Ação de 2018 como meio de promover,
aplicar e desenvolver o Plano Estratégico da UPASD “Discípulo 3D”. Que, através dos
princípios, motivações, estratégias e ações aqui constantes consigamos, juntos, levar cada
pessoa com quem contactemos, no Lar, na Igreja e na Família, a Descobrir, Desenvolver e
Dar, no seu relacionamento com Deus, consigo próprio, com os outros, e com o mundo,
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caminhando na direção da redenção, da restauração e da reconciliação, o sonho de Deus para
a educação de cada ser humano, a obra de uma vida.
“O verdadeiro objetivo da educação é habilitar homens e mulheres para o serviço, mediante
o desenvolver e pôr em ativo exercício todas as suas faculdades.”
E.G.W., Conselhos aos Professores, Pais e Estudante, p. 493
Paulo Sérgio Macedo
Departamento de Educação UPASD
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