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PLANO DE AULA
01. TEMA: A EEE - seu valor
02. OBJETIVO: A criança deverá valorizar a freqüência à EEE como preciosa oportunidade para
aquisição de recursos que lhe poderão facilitar o progresso espiritual.
03. BIBLIOGRAFIA:
Mateus, 5: 14 a 16.
LE, item 383; ESE, VI:5.
O Consolador (Emmanuel / F.C.Xavier), itens 113 a 189; Vereda Familiar (Thereza de Brito / J.
RaulTeixeira), cap. 32; Antologia Espiritual (Diversos / Divaldo Franco), cap. 10.
a) Incentivação Inicial: Análise e interpretação de figura.
Cada criança receberá uma cópia da Figura 1, e o evangelizador explicará
que se trata de um mapa rodoviário abrangendo um pedaço dos Estados de Minas e Rio de Janeiro.
Explicará ainda que um mapa rodoviário tem indicações de estradas, caminhos que ligam as localidades.
O evangelizador ajudará os pequenos a localizarem as cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte ou
Rio de Janeiro, por exemplo, pedindo-lhes que acompanhem com o dedo indicador um caminho que ligue
as duas localidades (as crianças também poderão, se o desejarem, traçar, com lápis colorido, uma linha
como se fosse uma estrada unindo as cidades).
b) Desenvolvimento: Exposição.
O Evangelizador conduzirá a aula desenvolvendo comentários sobre os seguintes itens:
− quando vamos fazer uma viagem, ela será mais tranqüila e proveitosa se buscarmos conhecer o
roteiro, quantos quilômetros iremos percorrer, a condição da estrada, se há postos de gasolina no caminho,
etc.;
− quando a viagem é longa, como é bom pararmos em um restaurante ou lanchonete e comermos
alguma coisa, tomarmos um refresco se for calor, ou um café com leite quentinho, se estiver frio, não é
mesmo?
− importante também é procurarmos estradas que tenham recursos se o carro der problemas ou
faltar gasolina, por exemplo. Postos que tenham mecânico, eletricista, mecânico, nos dão mais segurança;
− esta vida também é como uma viagem que estamos fazendo; começou quando reencarnamos e
terminará quando desencarnarmos, chegando à “cidade espiritual” para a qual estamos nos dirigindo; é um
percurso que estamos fazendo na estrada infinita da evolução;
− quanto mais aproveitarmos a viagem, evitando problemas e “dirigindo” com atenção e
prudência, em melhores condições chegaremos ao Mundo Espiritual;
− nesse caminho, do berço ao túmulo, que é nosso caminho de aprendizado, de progresso
espiritual, temos algo que funciona como um posto de gasolina para o motorista. Quem sabe o que é? É a
EEE! Senão vejamos: a gasolina, a limpeza nos vidros quando o carro está sujo, a calibração dos pneus,
por exemplo, que fazemos no Posto, na EEE equivalem aos ensinamentos que recebemos. O que
aprendemos na EEE que nos ajuda a viver melhor? (Incentivar as respostas das crianças).
c) Material Didático: Figuras anexas.
d) Fixação: Desenho.
Distribuir para cada criança um carrinho (de plástico ou de papelão recortado) e cópia
da Fixação em anexo, pedindo-lhes que, dentre as várias possibilidades (todos os caminhos apresentam
um grau de dificuldade), escolham o melhor percurso, aquele no qual o “carro” tenha condições de ser
reabastecido, consertado, etc... E que façam a “viagem” com o carrinho até que ele aporte ao PONTO DE
CHEGADA em boas condições.
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