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PLANO DE AULA
1. TEMA: Humildade - valor
2. OBJETIVO: A criança deverá concluir que o exercício da humildade, refletindo a compreensão de que
somos todos filhos de Deus, criados com a mesma destinação, facilita a convivência
harmoniosa com todas as pessoas.
3. BIBLIOGRAFIA: Mt, 5: 3 e 20: 27; Lc, 14: 7 a 11; I Pe, 3: 8.
ESE, cap. VII.
Pensamento e Vida (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 24; Caminho, Verdade e Vida
(Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 175; O Consolador (Emmanuel / F.C.Xavier), item 313; Depois da Morte (Léon
Denis), cap. XLV; Dimensões da Verdade (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. “Humildade e Jesus”;
Convites da Vida (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 28.
3. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
Conversar com as crianças, a partir de perguntas como: Quem se acha o mais esperto da turma? E o mais
inteligente? Quem já ouviu a expressão “estar com o rei na barriga” e sabe seu significado?
Informar às crianças que ouvirão uma estória sobre duas pessoas que eram assim, bem vaidosas.
b) Desenvolvimento: Narração.
JOÃO BALÃO
(Texto inspirado no cap. “A Vaidade”, do livro E, para
o resto da vida..., de Wallace Rodrigues)
Elisabeth e Eliane são duas irmãs; uma de oito, outra de nove anos.
Como tinham alcançado as notas mais altas da escola, começaram a pensar que eram muito melhores que
as colegas, em matéria de inteligência. E começaram a dizer isto para todo mundo...
- Eu e a Eliane somos as melhores alunas desta escola! - se pavoneava Elisabetth.
- Eu e Elisabeth somos as alunas mais queridas pela professora! - dizia, por sua vez, a irmã.(FIG.1)
De certa feita, ao ouvir as filhas se gabando, papai as chamou.
Ele havia enchido uma bola de soprar até o tamanho de uma cabeça de gente (o evangelizador mostrará
uma bola como a descrita, na qual terá desenhado um rosto). E lhes disse:
- Este aqui é o João. Vou lhes contar a história de sua vida.
E começou a contar a história da vida de João, que era uma sucessão de fatos extraordinários, uma fieira
de feitos fora do comum, dos quais ele se orgulhava enormemente.
A cada vez que João fazia uma coisa magnífica (no seu entender!), e a anunciava aos quatro ventos,
papai soprava um pouco mais de ar no balão (o evangelizador fará o mesmo com sua bola).
Como a história progredia, a cabeça de João foi crescendo a tal proporção, que as meninas começaram a
se afastar dele, pressentindo o estouro próximo. (FIG.2)
De repente, bem no ponto em que João parecia não suportar mais nada, papai parou.
- Não é muito divertido estar perto do João, não acham? - perguntou papai. Ele parece tão vaidoso, tão
cheio de si, com a cabeça tão “inchada”, que sua presença chega a ser desagradável... Mas, mudando um pouco
de assunto, por que as amiguinhas de vocês não têm aparecido aqui em casa?
- Não sabemos - foi a resposta das duas.
- Da mesma forma que vocês se afastaram do João, as companheiras se afastaram de vocês. Estavam tão
orgulhosas e tinham as cabeças tão “inchadas” com o sucesso na escola, que as coleguinhas tiveram medo que
estourassem...
Elisabeth e Eliane, compreendendo a lição de humildade que papai lhes dava, com muito carinho,
baixaram as cabeças, envergonhadas.
- Ora, ora - completou papai - ainda há tempo de consertar isso! Que tal convidarem suas amiguinhas
para virem ajudar a preparar a festinha do aniversário de Eliane, que mamãe esta planejando?
- Claro, papai! Que boa idéia! Temos colegas que sabem fazer belos enfeites, e outras que “inventam”
ótimas brincadeiras!
E saíram a correr ao encontro das amigas, alegres, enquanto papai, lentamente, esvaziava a cabeça de
João... (O evangelizador fará o mesmo com sua bola)
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Continuação do Plano de Aula e Figura 1
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c) Fixação: Atividade manual com pintura.
O evangelizador dará a cada criança uma bola de soprar, que deverão encher até o tamanho de uma
cabeça humana. Amarrarão a bola com um barbante, fixando-a, com o auxílio deste, a um palquinho de
churrasco (pode-se, também, usar fita adesiva). Após, desenharão uma carinha, usando caneta hidrocor.
d) Material didático: Figuras anexas, bolas de soprar, barbante, pauzinhos de churrasco, fita adesiva, canetas
hidrográficas.
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Figura 2
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