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PLANO DE AULA

1. TEMA: A EEE - local de aprendizado espiritual
2. OBJETIVO: A criança identificará na EEE um espaço-tempo onde são trabalhados os valores do
Espírito - ser destinado à perfeição e à vida eterna, em trânsito pela matéria constituindo-se, por isso mesmo, em extraordinário recurso capaz de auxiliá-lo no bom
aproveitamento da reencarnação
3. BIBLIOGRAFIA: Mt, 5: 14 a 16.
ESE, 6: 5.
O Consolador (Emmanuel / F.C.Xavier), itens 108, 109, 113, 118, 119, 127, 189;
Antologia Espiritual (Diversos / Divaldo P. Franco), cap. 8; Sementeira da Fraternidade
(Diversos / Divaldo Franco), cap. 55.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Análise de figuras.
Apresentando às crianças a figura da Incentivação, anexa, devidamente colorida, o evangelizador fará
comentários breves sobre o estudo necessário ao exercício de qualquer profissão, não só para o desenvolvimento da
inteligência, mas também para se qualificar no ganho de seu sustento. Falará da importância da escola, culminando
com as seguintes perguntas: - Considerando que somos um Espírito eterno, temporariamente reencarnado, só o estudo
na escola comum, o desenvolvimento da nossa inteligência, serão suficientes para bem aproveitarmos a
reencarnação? Ou precisamos aprender outras coisas?
b) Desenvolvimento: Exposição interativa.
Esta técnica poderá ser aplicada: (a) dividindo-se a turma em dois grupos, colocada uma criança em frente à
outra, sendo que uma lerá a frase contida no cartão e a outra fará um comentário sobre a mesma; (b) apresentando-se
os cartões com as frases, um a um, pedindo a um voluntário que fale o que entendeu do escrito (para cada frase há
que se ter um voluntário diferente); (c) outra maneira que o evangelizador achar adequada.
Em cartões de cartolina escrever as seguintes frases, com letras grandes:
SOMOS ESPÍRITOS ETERNOS, VESTINDO UM CORPO DE CARNE.
UMA REENCARNAÇÃO É COMO SE FOSSE UM ANO NA ESCOLA ETERNA DO ESPÍRITO.
TUDO QUE APRENDEMOS E FAZEMOS DE BOM VAI FORMANDO NOSSO “TESOURO
ESPIRITUAL”, O QUAL JAMAIS PERDEREMOS.
PARA CRESCER, O ESPÍRITO PRECISA DESENVOLVER A INTELIGÊNCIA E O SENTIMENTO.
NA EEE TEMOS UM LOCAL E UM TEMPO PARA DESENVOLVERMOS E APRIMORARMOS
NOSSOS SENTIMENTOS.
A EEE É A ESCOLA DO ESPÍRITO.
Obs.: O evangelizador adequará as frases ao nível de entendimento das crianças, ou criará outras, sem perder de
vista o Objetivo da aula.
c) Fixação: Escrita ou desenho, pintura livre.
Opção 1 (para crianças alfabetizadas): Escrever um pequeno texto sobre o que ela acha da EEE.
Opção 2 (para crianças não alfabetizadas): Desenho livre com o tema “A EEE”

d) Material Didático: Figuras anexas, cartões de cartolina com frases, papel branco, canetinhas, lápis de cor ou
guache.
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