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PLANO DE AULA
1. TEMA: A Terra - nossa morada planetária
2. OBJETIVO: A criança deverá ter fortalecidos seus sentimentos de gratidão a Jesus, e de respeito
pelo planeta que nos abriga, em constatando que nele encontramos, com abundância,
os recursos de que necessitamos para viver em clima de perfeito aprendizado, tendo em vista o objetivo
da existência.
3. BIBLIOGRAFIA: Salmo 104: 23.
A Gênese, cap. VII; ESE, cap. III.
A Caminho da Luz (Emmanuel / F.C.Xavier), caps. 1 a 3; Roteiro (Emmanuel /
F.C.Xavier), cap. 8; Caminho, Verdade e Vida (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 30; Nas Pegadas do
Mestre (Vinicius), cap. “Por que malsinar o mundo?”.
4. AULA:
Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador conversará com as crianças sobre os meios de transporte que elas conhecem;
os que andam por terra, por mar e pelo ar.
b) Desenvolvimento: Narração com interferência.
POR TERRA, ÁGUA E AR!
A professora Lúcia, naquele dia, estava dando uma aula sobre os meios de transporte.(FIG.1) Quando
falou sobre os transportes aquáticos e mostrou a figura de um submarino, Carolina exclamou alto:
(FIG.2).
- Puxa, este é o transporte mais legal! Deve ser uma delícia passear pelo fundo do mar!
- Eu não acho - falou o Vítor.
- E por quê? - continuou Carolina, sob o olhar atento da professora que se interessara pelos
apartes das crianças.
- Ah, de dentro do submarino a gente não pode ver nada... Bacana mesmo é o balão! (FIG.3) Lá
do alto, no céu, tomando um ventinho gostoso, a gente pode ver tanta coisa!...
- Pode ser - retrucou Carolina - mas ainda prefiro o submarino!
- Vocês estão por fora - falou lá do fundo da sala o Daniel. Não há nada melhor que um passeio
de trem.(FIG.4) Aquele balancinho gostoso, janela para se ver a paisagem, e em alguns trens existem
cabinas para dormir e um vagão que serve de restaurante!
- UAU!!! - fez o Júlio, o guloso da turma.
A conversa ia ficando cada vez mais acesa, quando a professora Lúcia disse:
- Calma, calma, gente. Vamos fazer uma coisa. Todos iremos viajar. E nos três tipos de
transporte...
- Oba!!! - gritou a meninada.
- Mas como faremos isto, professora? - indagou Raquel, a menorzinha da turma.
- É uma brincadeira, que vai funcionar assim: vou separá-los em três grupos, um embarcará no
submarino, outro num balão, outro num trem. Tudo isto na imaginação: ficarão com os olhos fechados
por alguns minutos, prestando muita atenção em tudo que virem, da natureza, os animais, etc...
Quando terminar a viagem, vocês deverão desenhar o máximo de coisas das quais se lembrarem.
- Gostei da idéia, professora - falou o Marcos. Mas por que a senhora quer que desenhemos o
que vimos em nossa viagem imaginária?
- É que iremos como quê tirar um retrato da Terra, olhando-a do solo, do céu e do mar. Vamos
relacionar todas as coisas nela organizadas por Jesus - pois foi Ele quem organizou a vida na Terra para que aqui vivamos em constante aprendizado, com fartura e alegria!
Dito isto, a professora separou as crianças em três grupos, dando a cada uma papel em branco, e
lápis de cores diversas, para que, depois da “viagem”, fizessem lindos desenhos.
Que tal fazermos isto também?

- 26 -

AME-JF
DEC

Continuação do Plano de Aula e Material para crachás

AULA No. 09
I CICLO “B”

O evangelizador separará as crianças em três grupos, da seguinte maneira:
recortará as figuras anexas, as quais deverão estar coloridas e coladas em cartolina, tendo um furo
na parte superior. Colocará as figuras assim preparadas dentro de uma caixa, em quantidade
correspondente ao número de crianças, mantendo a proporção de três grupos com igual número de
participantes. Cada criança retirará, de dentro da caixa, aleatoriamente, o seu crachá, e deverá
integrar o grupo da figura sorteada. O evangelizador dará a cada uma pedaço de barbante para que
faça seu crachá, pendurando-o ao pescoço.
A partir da daí, aplicar a técnica da “viagem”.
Se possível, colocará uma música suave para que fechem os olhos e se imaginem “viajando” (o
evangelizador, com voz pausada, agradável, poderá encaminhar a “viagem” dizendo coisas como:
Estamos viajando tranqüilamente ... Como o tempo está agradável! Como o dia está claro!
Observemos bem ao nosso redor, a Natureza, algum animal ...)
Quando a música parar as crianças deverão abrir os olhos, e receberão folha de papel em
branco, lápis preto, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, para desenharem o que viram durante o
passeio.
Quando as crianças terminarem, seus desenhos serão colados em folha de cartolina, onde o
evangelizador escreveu: RETRATOS DA TERRA.
O evangelizador finalizará a aula comentando, brevemente, sobre tudo que existe em nosso
planeta, e que o torna tão bonito e generoso, ofertando-nos inúmeros recursos de aprendizado e
crescimento. Enfatizará o amor de Jesus na organização de nosso orbe, e perguntará aos pequenos se
eles acham que os alunos da professora Lúcia chegaram às mesmas conclusões sobre a beleza do
planeta Terra.
c) Fixação: esta aula dispensa outra atividade para fixação do conteúdo.
d) Material didático: Figuras anexas, outras que o evangelizador julgue oportunas, crachás segundo
as especificações, papel branco, lápis preto, lápis de cor, canetinhas, giz de cera, cola, folha de
cartolina para painel com o título: RETRATOS DA TERRA.
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Figura 1
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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