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REGRAS DA ESCOLA MISSÕES DE FÉRIAS E ESCOLA 
DE MISSÕES DE FÉRIAS TEENS   

ANEXO 1   

   

DEFINIÇÕES   

• EMF – ESCOLA DE MISSÕES DE FÉRIAS   

• Diretoria – Diretores da JOCUM Campinas: Paulo e Amanda.   

• Equipe De Gerenciamento: Equipe de APOIO que tratam de assuntos administrativos.   

• Direção – Diretoria e Equipe de Gerenciamento.   Corpo De 

Obreiros    

 Lideres de Equipes Teóricas e Práticas da Escola de Férias. (Atuam no 

desenvolvimento do Aluno)   

 Lideres Organizacionais da Escola de Férias durante o Teórico. (Atuam no 

funcionamento da Escola)   

   

O QUE É A ESCOLA DE MISSÕES DE FÉRIAS   

• A EMF é uma escola que foca Jovem e Adulto a terem o primeiro contatos com 

missões, despertando eles para pregação do evangelho de forma criativa e 

simples e para todos os públicos.   

Nossa Visão é trabalhar a intimidade individual do aluno com Deus, amadurecendo o 

relacionamento deles com Pai através de aulas, que os levem a refletir sobre a vida 

que possuem. Desta forma, podem entender mais claramente os planos e desejo do 

coração dEle.   

Nosso Objetivo é Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.   

   

Por isso fique atento, não é nosso foco:   

• Ser Colônia de Férias cheia de atividades recreativas   

• Ser um retiro para cumprir propósitos e votos pessoais com Deus.   

• Ser um acampamento para diversão nas férias.   

• Ser um evento social para relacionamentos   

• Ser casa de recuperação e reabilitação para dependência química.   
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INSCRIÇÕES   

• A Escola de Missões de Férias é para alunos de idade mínima de 15 Anos sem limite 

máximo.   

• A Escola de Missões de Férias TEEN é para alunos de idade mínima de 12 a 14 anos 

completos até o dia do início da escola.   

   

ÁREAS RESERVADAS   

 Não é permitido o ingresso de Homens em áreas exclusivas femininas, como 

dormitórios e banheiros, nem de mulheres nas áreas exclusivas masculinas.    

   

SEGURANÇA   

• Não é permitido correr nas escadas da escola.   

• Não é permitido, em lugares inapropriados, o uso de malabares, bola de futebol ou 

qualquer material que possa causar danos à escola ou aos demais alunos, como os 

quartos, salas de aula e corredores.   

• Não é permitido o aluno se automedicar. Caso não se sinta bem, deverá comunicar o 

fato imediatamente a um obreiro, seja no teórico ou prático, a qualquer hora, mesmo 

que isso ocorra durante a noite.   

   

SAÍDAS   

• Não é permitido aos alunos saírem das dependências da escola ou no prático sem a 

companhia e autorização de um obreiro autorizado. Todos os dias existirão saídas 

programadas para realizações de compras, podendo o aluno acompanhar ou não o 

obreiro, conforme critério da equipe de gerenciamento.   

• Não é permitido aos alunos saírem durante a programação nem regressarem após o 

início das atividades.   

• Não é permitido aos alunos receberem visitas sem autorização dos obreiros 

responsáveis e fora dos dias e horários estipulados na programação, exceto com 

autorização da direção.   

   

HORÁRIOS   

 A programação do teórico da EMF será fixada na porta dos quartos, e nos murais de 

avisos. Assim, o aluno deve estar atento:   

 Por ser uma escola que reúne de 200 a 300 participantes avisamos que todos 

precisam estar debaixo das regras descritas acima. Por isso, toda programação 

deve ser cumprida e respeitada no horário estabelecido.   

   

Nos dias que estiver conosco, dê um intervalo em programas:   
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De jejum: Termos uma programação intensa poderá trazer danos a sua saúde, logo, não 
deve ser feito na EMF.   

De leitura da bíblia: Teremos um momento reservado para esta finalidade dentro da 
programação . 

   

 Não é permitido o banho fora dos horários estipulados, salvo em caso de 

necessidade reais com o conhecimento do obreiro responsável pelo quarto.   

 Não é permitido transitar nas dependências da escola após o horário de dormir, 

exceto para utilização dos sanitários.   

 Não é permitido realizar sons ou barulhos que interrompa o sono dos demais 

alunos após o horário de silêncio. Isso inclui orações coletivas, conversas, risadas 

e etc.   

   

ATIVIDADES   

• Com exceção dos alunos portadores de alguma doença os demais alunos devem ser 

participativos em todas as atividades e aulas. Seu aprendizado com os demais 

formarão uma equipe para segunda semana prática.    

   

Não tenha vergonha, seja participativo, uma semana após o prático estará com pessoas 

que lhe pedirão Algo. Como se aproximar, falar e apresentar Jesus? Como dar algo que 

essa pessoa anseie? Some a sua equipe!   

   

• Será autorizado o aluno mudar a equipe na qual se inscreveu somente por motivo de 

imprevisto (doença, trabalho, provas e etc.) exclusivamente para as equipes 

reservadas a esta finalidade, a critério da direção, que estarão na cidade de 

Campinas e proximidades e caso haja vagas. Somente estas equipes pré-

estabelecidas pela direção poderão sofrer mudanças.   

• Não serão autorizadas movimentações por desejo do aluno, pais ou liderança para 

equipes diferentes da que o aluno se inscreveu independente do motivo.     

Exemplo:    

Equipe de Indaiatuba para Equipe Campinas (Motivo de Doença) – Autorizado   

Equipe de Salto para Equipe de Itu (Motivo: Proximidade de Casa) – Não Autorizado   

Equipe de Itu para Sorocaba (Motivo: Amigos na equipe) – Não Autorizado   

   

DICA: Está vindo em grupo, com parentes e amigos, combinem antes e escolham uma 

equipe para se inscreverem juntos. Não queremos vê-los chateados e tristes, mas devido 

à organização da EMF, caso não consigam se inscrever na mesma equipe por falta de 

vagas, infelizmente não haverá o que ser feito.    
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• A direção da Escola, por questão de funcionalidade, tendo motivos que interfiram no 

funcionamento da EMF, TEM TOTAL AUTONOMIA E PODE: acabar, criar e 

desmembrar equipes, bem como movimentar qualquer aluno conforme 

necessidade exclusiva da EMF. Estão inclusos neste parágrafo qualquer aluno, casais 

de namorados e grupos de amigos que ferirem princípios e regras como uma opção 

para não regressarem antecipadamente para casa, conforme critério da direção.   

   

Exemplo:    

Uma igreja não poderá mais receber a equipe:    

Verificaremos com outras igrejas caso não consigamos, a equipe será desmembrada.   
   

PERTENCES PESSOAIS DE VALOR   

(Filmadora, Câmera fotográfica, Celular, Tablet, Notebook, iPod, iPad e Fones de ouvido, 

Instrumentos musicais, Dinheiro, Cartões e etc.).   

• Cada aluno é o único responsável por seus pertences, não se responsabilizando a 

escola, direção, corpo de obreiros ou Igrejas, por danos, perda ou furtos.   

• Todo aluno é responsável de aproveitar seu tempo vago e ligar de seu próprio telefone 

para família, mantendo seus responsáveis constantemente atualizados.   

• Não é permitido o uso de celulares nas aulas, para não incomodar os demais alunos e 

professores.   

   

Aconselhamos que aproveite o máximo de seu tempo, converse, busque novas amizades, 

conheça seus colegas e não se aliene do mundo com fone de ouvido, celular e outros 

aparelhos.   

   

PATRIMÔNIO   

 É dever de todo aluno zelar e cuidar dos bens matérias da escola, igrejas e os lugares 

que passem durante todo período do projeto EMF. Não toleramos atos de vandalismo 

como pichações, grafite e destruição do patrimônio.   

   

MANUTENÇÃO   

 Durante a EMF, cada equipe, tirara um dia na semana para organização e limpeza dos 

espaços físicos.    

   

PRINCÍPIOS    

 A JOCUM é uma organização Inter-denominacional, e entende que como igreja, 

devemos andar em união e harmonia, respeitando uns aos outros e crescendo no 

principio da fé Cristã – Jesus Cristo. Sendo assim:   

 Não são permitidos assuntos que levem a discursões doutrinárias durante o 

período da EMF.    
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 Não são permitidas discriminações e acepções de pessoas, pois cada aluno tem 

uma história, uma cultura e algo que Deus está trabalhando.   

 Não é permitido ao aluno realizar mudanças físicas no período da EMF, como 

dreads, tatuagens, piercing, tinturas no cabelo e outros. Queremos que o aluno 

regresse com mudanças no coração realizadas por Cristo e não de aparências.    

   

   

   

RELACIONAMENTO   

• Durante o período da EMF, não é permitido inicio de relacionamento e encontros 

afetivo-emocionais entre alunos. Evite ser chamado atenção, não fiquem 

conversando em casais.   

• Os Casais noivos (que informarem seu status a recepção) poderão usar as horas vagas 

para conversarem e orarem, porem sem muitas demonstrações afetivas.    

• Os Casais casados devem tirar seu tempo para o cônjuge, porém pedimos que usem 

de maturidade, sejam exemplos, e não aticem os solteiros.   

   

DESISTÊNCIAS   

• Caso o aluno não compareça a escola ou desista por qualquer motivo que seja, o valor 

não será devolvido como também não poderá ser usado para adiantar o pagamento 

de futuras edições da EMF.   

• Caso o aluno durante o período da EMF, desista de continuar a participar, ele não será 

restituído do valor do translado, matrícula, nem da escola. A equipe de 

gerenciamento comunicará os responsáveis legais e providenciará o translado do 

aluno até a rodoviária ou aeroporto. É responsabilidade do responsável legal a 

passagem de regresso para a residência.    

O translado do aluno até rodoviária ou aeroporto será providenciado pela EMF.   

• Alunos que tiverem algum problema de saúde durante o período da EMF e se tornar 

necessário o regresso do mesmo para o lar, receberão suporte da equipe de 

gerenciamento que estará em contato com os responsáveis legais, para tomar as 

medidas necessárias.   

• Não é permitido ao aluno, quando desistir da Escola de Férias, a permanência no local 

do teórico ou prático. Eles deverão regressar para seus lares.   

   

LIBERDADE COM A LIDERANÇA   

• Todo aluno tem direto a procurar a equipe de gerenciamento, para solucionar algum 

problema pessoal ou intervir em alguma causa, desde que seu obreiro de equipe 

esteja ciente e não o tenha podido ajudar. Caso a equipe de gerenciamento verifique 

a necessidade de aluno conversar com a diretoria, o encaminhará.   
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• Todo Obreiro tem poder de decisão, e em casos específicos ou novos, procurarão a 

direção e a equipe de gerenciamento para encontrar uma solução. Suas decisões 

devem ser respeitadas, porém em caso de excesso ou reclamação, o aluno pode 

procurar a equipe de gerenciamento.   

• Todo aluno tem liberdade de conversar com todos os obreiros, professores e 

diretores.    

   

Fique atento (a): conversas em par, formando casais, não são permitidas!   

   

NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS   

• Entendemos que a Escola de Missões de Férias trata-se de um projeto missionário, 

logo o aluno está passando por um aprendizado. O não cumprimento das regras, o 

mau comportamento, a falta de caráter cristão e desobediência, pode implicar ao 

aluno o regresso para casa, sem direito a nenhuma porcentagem dos valores pagos. 

Esta medida extrema somente será aplicada em último caso, diretamente com a 

aprovação da direção.   

• Alunos que não obedecerem às regras da EMF, ou tiverem um mau comportamento, 

ou falta de caráter cristão durante o teórico ou prático, não serão aceitos em futuras 

Escolas da JOCUM Campinas, conforme avaliação da direção.   

• Ao se inscrever na Escola de Missões de Férias, o aluno está aceitando e concordando 

integralmente em cumprir as normas descritas acima, ciente que caso alguma assunto 

não tenha sido abordado, nem se enquadre nestas regras será decidido durante a 

escola pela direção.   

   

AVALIAÇÃO DA EMF   

 Todo aluno receberá no final da escola, um e-mail de feedback onde poderá 

expressar sua opinião e apontar melhorias na Escola de Férias. Participe para 

melhorarmos a cada dia. Caso não receba no final da escola solicite por e-mail.   

   

  


