Autoavaliação do professor (a)

• Tenho minha comunhão pessoal com Deus a cada dia?
• Comprometo-me e crio estratégias para que meus alunos adquiram a Lição da
Escola Sabatina?
• Uso algum método criativo para incentivar meus adolescentes a estudarem a
Bíblia e a Lição?
• Interesso-me, oro e mantenho contato com minha equipe e adolescentes?
• Tenho um grupo de apoio aos pais, via WhatsApp ou outro meio?
• Visito os adolescentes da classe e faço atividades extraclasse com esse grupo?
• Desafio os pais a assumirem seu papel de fazer de seus filhos discípulos de
Jesus?
• Tenho vivido e promovido a missão entre os adolescentes?
• Tenho realizado e incentivado atividades comunitárias com meus alunos e suas
famílias?
• Como professor (a), organizo classe de estudo bíblico e Pequenos Grupos para
adolescentes?
• Tenho participado de encontros de capacitação para professores, trimestrais e
outros.

Participo e incentivo minha classe nas celebrações e projetos da igreja
tais quais:
*Dez Dias de Oração/Jornada Espiritual *Semana Santa *Impacto Esperança
* Semana da Esperança (Batismo da Primavera)
Relatório Integrado - registrar no relatório do Ministério da Criança.

O coordenador(a) da Escola Sabatina dos adolescentes deve preencher no final de cada
trimestre e informar à Secretaria da igreja.
Leia e responda, na perspectiva do(a) professor(a) de sua igreja:
• ___Número de programas e projetos como Impacto Esperança, Ação Comunitária, Dez Dias de Oração, Jornada Espiritual entre outros, com a participação dos
adolescentes. .
• ___Número de capacitações realizadas para líderes e professores.
• Possui um projeto de discipulado em funcionamento?
*Pegadas *Conectados *Outros
• Possui um(a) coordenador(a) do Ministério do Adolescente? *Sim *Não
• ___Número de adolescentes envolvidos na Escola Cristã de Férias (total).
• ___Número de adolescentes adventistas envolvidos na Escola Cristã de Férias.
• ___Número de Pequenos Grupos.

Comunhão
___% de alunos estudando diariamente a Bíblia por meio da lição
da Escola Sabatina.
Relacionamento
___% de alunos presentes nas classes de Escola Sabatina.
___% de alunos participando de um Pequeno Grupo.
Missão
___% de adolescentes pessoalmente envolvidos na salvação de alguém.
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Comunhão – Quantos estudaram a lição diariamente?
Comunhão – Quantos estudaram a Bíblia diariamente?
Relacionamento – Quantos participaram do Pequeno Grupo?
Missão – Quantos se envolveram em projetos de missão?
Missão – Quantos deram ou acompanharam o amigo em estudos bíblicos?
Missão envolve ações individuais e coletivas que apresentem a Jesus, como: o desenvolvimento de amizades intencionais, convite aos amigos não adventistas para irem à igreja, estudo bíblico com outros, distribuição de livros e
folhetos missionários, divulgação de imagens cristocêntricas nas redes sociais, ajuda aos necessitados, etc.

