Programa de Estágio
Escola Popular – Sínodo Paranapanema – Dorcas

Candidato(a): Isabell Le Blanc
Período preterido: de 1 ano (agosto de 2011 – junho de 2012), com avaliação intermediária
e final.
Instituição receptora: Sínodo Paranapanema – Dorcas.
Objetivo geral: Fortalecer e dar um caráter especial ao trabalho do Dorcas, da Comunidade
Cristo Redentor, do Sínodo Paranapanema e da Escola Popular. Buscar possibilidades de
projetos futuros de cooperação.

Objetivos das partes envolvidas
Escola Popular: Agir no sínodo Paranapanema no âmbito do projeto Construindo Pontes.
Receber novos impulsos teológicos; estabelecer vínculos com a Igreja Evangélica de
Confissão Luterana do Brasil (IECLB) através do sínodo Paranapanema; atuar em um
projeto social cristão, agregar valores ao trabalho da EKM na Alemanha; levar a proposta
teológica da Escola Popular através da capoeira ao sul do Brasil.
Dorcas: Receber novos impulsos teológicos e metodologias de ensino, troca de
experiências, ampliação do campo de atuação graças à cooperação com a Escola Popular.
Sínodo Paranapanema: Incentivar a missão nas comunidades e instituições da igreja
luterana.
Estagiária: Desenvolver-se pessoalmente, adquirir experiência no exterior, aprender um
novo idioma, conhecer e participar de atividades em comunidades da igreja luterana do
Brasil, engajar-se em um projeto social diaconal. Conhecer o país e a cultura local.

Plano de trabalho
- Dar aula de capoeira no Dorcas 2 vezes por semana, junto com o professor de capoeira
Guilherme Zen (estudante de Teologia e membro atuante na comunidade Cristo Redentor)
- Participar das reuniões semanais do projeto Dorcas
- Sextas-feiras: trabalho administrativo no Dorcas
- Aulas de português
- Trocas de experiências entre Guilherme Zen e Estagiária – metodologia de ensino da
Escola Popular
- Avaliação e retorno periódico de estágio
- Relatório periódico de trabalho
- Participação de atividades do sínodo, como o acompanhamento e visita a outras
comunidades, cronograma a ser confirmado.
- Visitar e conhecer famílias que participam do Dorcas

Responsabilidades de cada parte
Sínodo: O Sínodo assume responsabilidade pela moradia da estagiária
Lucas Fruhauf: Verificar possibilidades de visto, acompanhamento do estágio junto ao
sínodo e à Escola Popular; participação em reuniões mensais para supervisão de estágio
Dorcas - Darclê: Verificar possibilidades de visto, patrocínio do estágio, organização das
aulas de português, verificar possibilidade de participar de um grupo local de capoeira
Escola Popular: preparar candidato para estágio; acompanhamento do estágio,
encaminhamento de carta-convite e declaração de estágio. Visitação do projeto pela
diretoria da Escola Popular.
Comunidade Redentor: buscar apoio de famílias da comunidade, que possam
eventualmente recepcionar a estagiária durante o período em Curitiba

