ALIANÇA MUNICIPAL ESPÍRITA DE JUIZ DE FORA (AME-JF)
Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA No. 26
I CICLO “B”
IDADES: 7/8

PLANO DE AULA

1. TEMA: Boa-Vontade - como expressá-la
2. OBJETIVO: A criança sentir-se-á estimulada a cooperar espontaneamente, aceitando que fazer
além do que se deve é investir na própria felicidade e na harmonia geral.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 5: 39 a 42; II Cor, 15.
LE, q. 643.
Idéias e Ilustrações (Espíritos Diversos / F.C.Xavier), cap. 18; Pão Nosso (Emmanuel /
F.C.Xavier), cap. 66; Os Mensageiros (André Luiz / F.C.Xavier), cap. 44.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Informação sobre o Desenvolvimento com ensaio de coreografia.
O evangelizador informará às crianças que hoje ouvirão uma história da qual deverão
participar.
Pedir que todos se assentem no chão, em semicírculo.
Ensaiar com elas uma coreografia para o VENTO (barulho, movimento suave), para a FLOR
PERFUMADA, para a ÁRVORE, para a RÃ e para o BARRO.
Explicar-lhes que quando a história estiver sendo narrada, à medida em que forem aparecendo
aquelas personagens, elas deverão fazer as coreografias pertinentes.
b) Desenvolvimento: Narração com interferência.
Utilizando o livro Idéias e Ilustrações, o evangelizador lerá para as crianças a história “Algo
mais”, de Meimei, no cap. 18. A leitura será pausada, com reforço nas horas em que forem citadas as
personagens, a fim as crianças introduzam as coreografias.
ATENÇÃO!!! Embora a história vá ser lida, o evangelizador deverá estudá-la com
antecedência, treinando bem em casa, porquanto há uma técnica para se apresentar histórias
através de leituras, não podendo haver improvisação. Com o estudo prévio, o conhecimento do
enredo facilitará a entonação, o ritmo, as pausas, etc...
c) Fixação: “Passa-desenho” e pintura.
As crianças permanecerão em semicírculo e lhes será fornecida uma folha de cartolina em
branco, na qual haverá, desenhado, um traço qualquer (reto ou curvo). A partir deste traço, cada uma,
com um lápis na mão, irá desenhando mais um pedaço com vistas a formar uma figura relacionada
com a história; figura sobre a qual o evangelizador dará algumas indicações. Ao final, poderão pintála.
As crianças não poderão conversar durante o trabalho, devendo ter boa-vontade para
descobrir o que o companheiro está pretendendo fazer, a fim de colaborar com ele. Se houver muita
dificuldade de entrosamento, o evangelizador poderá acrescentar novas indicações sobre o que
deverá ser desenhado.
d) Material didático: livro Idéias e Ilustrações, folha de cartolina branca, lápis preto (um para
cada criança), borrachas, tinta guache ou giz de cera.
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