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Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA No. 14
I CICLO “B”
IDADES: 7/8

PLANO DE AULA
1. TEMA: Trabalho - importância das várias modalidades
2. OBJETIVO: A criança deverá valorizar e respeitar todas as formas de trabalho útil.
3. BIBLIOGRAFIA: I Cor, 12: 1 a 31; II Cor, 9: 7.
LE, itens 674 a 685; ESE, XXV: 3.
Depois da Morte (Léon Denis), cap. LII; O Espírito da Verdade (Espíritos
Diversos / F.C.Xavier - Waldo Vieira), cap. 103; Otimismo (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap.
54; Ideal Espírita (Espíritos Diversos / F.C.Xavier - Waldo Vieira), cap. 63; Estudos Espíritas (Joanna
de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 11.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador pedirá às crianças que fechem os olhos e pensem nas coisas que existem no
bairro onde moram, como tipos de prédios e casas, padaria, farmácia, escola, etc...
Após um ou dois minutos, já com os olhos abertos, os pequenos serão indagados sobre o que
existe nas proximidades de onde residem, e o evangelizador anotará as respostas no quadro-de-giz.
b) Desenvolvimento: Exploração de figuras.
Os quadros da Figura 1deverão ser recortados e colados ao alto de uma folha de papel tipo
ofício, UM EM CADA FOLHA. De cada figura sairão três pedacinhos de lã colorida, em cujas
pontas serão colados os quadros da Figura 2, também recortados, durante o desenvolvimento da aula.

Depois desses comentários, continuar o diálogo, indagando como ficaria a cidade se faltasse
algum daqueles profissionais (o evangelizador poderá retirar um ou outro quadro das pontas das
linhas). Deixar que as crianças se manifestem, encaminhando as participações para a conclusão de que
todas as atividades, tanto aquelas que foram mostradas, como inúmeras outras que elas conhecem, têm
valor e precisam ser respeitadas.
c) Fixação: Jogo da adivinhação.
O evangelizador colará os quadros da Figura 3 em cartolina, recortando-os como cartas de um
baralho. Colocará os quadrados em uma caixa ou sacolinha. Cada criança irá à frente da turma, tirará
um quadro, e tentará passar para os colegas o personagem representado no desenho. As indicações
para a adivinhação poderão ser verbais (citar, por exemplo, os instrumentos que aquele profissional
usa, se ele trabalha dentro ou fora das casas, etc.), ou através de mímica.
Sempre que a turma adivinhar a profissão do personagem, o evangelizador fará um comentário
rápido sobre a mesma, considerando sua importância, tanto para a pessoa, porque todo trabalho útil
dignifica a criatura, quanto para a sociedade
d) Material didático: Figuras anexas recortadas e montadas segundo as indicações, cola, folha de
papel branco, pedaços de lã colorida, caixa de sapato vazia ou sacolinha de pano.
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Figura 1
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Cada figura abaixo deverá ser recortada e colada ao alto de uma folha de papel tipo ofício,
ou maior. Debaixo de cada figura sairão três pedaços de fio de lã colorida, em cujas pontas serão
fixadas os três quadros correspondentes da Figura 2.
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Figura 2
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Figura 3
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