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PLANO DE AULA
1. TEMA: Bons Hábitos - não desperdiçar
2. OBJETIVO: A criança aceitará a importância de usarmos com equilíbrio os bens e recursos de que
dispomos, compreendendo que nossos abusos se convertem em prejuízo para outros.
3. BIBLIOGRAFIA:
Fp, 4:5.
LE, q. 702 a 707 e 713 a 717; ESE, XVI: 14.
Convites da Vida (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 36; Estude e Viva (Emmanuel –
André Luiz / F.C.Xavier), cap. 7.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador conversará com as crianças sobre “uso e abuso”, através de perguntas como: quem
costuma deixar comida no prato?, quem costuma deixar lâmpadas acesas em aposentos onde não haja
ninguém?, quem não cuida de seus objetos e brinquedos, deixando-os estragar facilmente?
Finalizará dizendo que todos os bens e recursos que temos devem ser usados com equilíbrio e
moderação, sem usura, porque o desperdício de alguns leva ao prejuízo e à falta para muitos.
b) Desenvolvimento: Exposição ilustrada.
O evangelizador fará uma exposição para as crianças abordando os seguintes itens:
- A água que utilizamos vem de mananciais como rios, lagos, riachos, lençóis d’água subterrâneos,
e até mesmo do mar, embora o tratamento (dessalinização) desta última seja bastante caro. Para que
possamos usar a água, ela passa por tratamento nas Estações próprias, chegando às nossas casas, às
indústrias, em condições adequadas, sem poluentes e contaminantes.
O evangelizador distribuirá para cada criança uma cópia da Figura 1, para que elas possam
acompanhar as etapas de um processo de tratamento de água.
Como vocês estão vendo, para que tenhamos aquela água que jorra, abundante, em nossas torneiras,
nos chuveiros, é necessário o trabalho de muitas pessoas, sem falar nos gastos, e nos problemas decorrentes
das secas, quando os mananciais se ressentem, escasseando o líquido precioso.
Será que nos lembramos de tudo isto, quando usamos a água; ou a desperdiçamos, mostrando
indiferença pelo trabalho despendido, até que ela nos chegasse?
Quem pode dar exemplo de desperdício de água? Alguém aqui já desperdiçou água, ou viu uma pessoa
fazendo isto? De que maneira?
- O papel que usamos (para cadernos, livros, embrulhos, etc.) vem da celulose, retirada das árvores.
Várias árvores são derrubadas para obtermos alguns quilos de papel. Hoje temos leis que obrigam as
indústrias de papel a terem áreas de reflorestamento (têm que plantar árvores que serão utilizadas), mas
mesmo assim elas levam anos para crescerem.
Antigamente jogava-se fora o papel utilizado; modernamente, com o avanço dos conhecimentos,
faz-se a reciclagem de muita coisa, inclusive papel. (FIG. 2) Quem sabe o que é reciclar? É transformar em
matéria prima ou produto utilizável algo já servido. Quando separamos direitinho o lixo úmido do lixo
reciclável (papel, plástico, vidro), estamos evitando o desperdício. Que outras maneiras de evitar o
desperdício de papel vocês conhecem? (Utilizar bem os cadernos, aproveitando folhas em branco que
sobrarem para fazer blocos; não rabiscar nem rasgar livros, que poderão servir a outrem; não estragar
guardanapos ou papel higiênico só porque não tenhamos pago por eles, em lanchonetes, por exemplo, etc.).
- Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU, cerca de 30% dos alimentos do mundo são
desperdiçados: pelas pessoas que inutilizam sobras, pelas más condições de armazenamento ou transporte
inadequado... Esses 30% dariam para alimentar toda a população (milhares de pessoas!) faminta do globo!
Vamos ver o que significam 30% de desperdício de comida...
O evangelizador levará bombons, de modo a ter um para cada criança. Colocá-los-á sobre a
mesa, dizendo que ali está o alimento para a população da sala, que representaria a população do
mundo.
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Separará o correspondente a 30% e os colocará em uma caixa onde foi escrito DESPERDÍCIO.
Distribuirá os 70% restantes para as crianças, e, naturalmente, algumas ficarão sem. O evangelizador
perguntará a estas como estão se sentindo. Então, pegará a caixa do DESPERDÍCIO, e dará os
bombons às crianças que não os receberam antes.
Ao final, o evangelizador comentará sobre a repercussão de nosso desperdício com alimentos
(quando deixamos comida no prato, quando pedimos mais alimentos do que de fato agüentaremos comer,
etc.) sobre as pessoas que passam fome, às vezes bem próximas de nós.
c) Fixação: Exercício com escrita.
d) Material didático: Figuras anexas (sendo que a Figura 1 deverá ser reproduzida de acordo com o
número de crianças), caixa onde esteja escrito DESPERDÍCIO, um bombom para cada criança, cópias da
Fixação, lápis preto ou canetinhas coloridas.

----------------------------------------------------------------------------------------------

DEBAIXO DE CADA TRACINHO HÁ UMA FIGURA.
DESCUBRA A QUE LETRA ELA CORRESPONDE E COPIE ESSA LETRA
ACIMA DO TRACINHO.
VOCÊ DESCOBRIRÁ UMA FRASE A SER MEMORIZADA.
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SIGA AS SETAS E FICARÁ CONHECENDO AS ETAPAS PELAS QUAIS PASSA A
ÁGUA, DESDE SUA CAPTAÇÃO NO MANANCIAL ATÉ SUA CHEGADA EM
NOSSAS CASAS.
CERTIFIQUE-SE DE QUE ENTENDEU TODAS AS OPERAÇÕES. ASSIM, VOCÊ
PERCEBERÁ MELHOR TODO O TRABALHO REALIZADO PARA QUE TENHA
ÁGUA POTÁVEL EM SEU LAR.

MANANCIAL – local donde se retira a água.
FILTRO – existem vários tipos, todos usados para reter impurezas.
MEDIDOR – mede a quantidade de água a ser retirada do manancial, por hora.
ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO – “empurra” a água pela tubulação.
RESERVATÓRIO – onde a água fica depositada, guardada.
FONTE DE AERAÇÃO - a água entra em contato com o ar.
MICROFILTRO – é um filtro de buraquinhos (poros) muito pequenos, para fazer uma limpeza melhor.
FILTRO DE AREIA – a água passa através de uma camada de areia, que funciona como filtro.
CLORAÇÃO – a água recebe cloro, para matar germes.
ESTAÇÃO MISTURADORA – para misturar bem o cloro na água.
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