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PLANO DE AULA
1. TEMA: A verdadeira riqueza
2. OBJETIVO: A criança deverá aceitar e valorizar as virtudes como bens imperecíveis, entendendo
os bens materiais como recursos transitórios, dos quais nos utilizamos com vistas ao
desenvolvimento da riqueza maior, que são as boas qualidades espirituais.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 6: 19 a 21 e 25: 14 a 30; Rom, 14: 17; I Cor, 4: 20.
LE, q. 895, 896, 900, 901, 902; ESE, XVI: 6 a 15.
Opinião Espírita (Emmanuel-André Luiz / F.C.Xavier), cap. 49; O Consolador (Emmanuel /
F.C.Xavier), q. 55, 56, 255, 256; Fonte Viva (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 120; Livro da Esperança
(Emmanuel / F.C.Xavier), caps. 42 a 49; Florações Evangélicas (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco),
caps. 48 e 49.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Análise de objetos e diálogo.
O evangelizador mostrará às crianças moedas e notas de valores diversos e, se possível,
dinheiro antigo e dinheiro de outros países. Desenvolverá, a partir daí, um breve diálogo, enfocando
itens como:
- para que serve o dinheiro?;
- para adquirir coisas, o homem sempre usou notas e moedas? (Não; muitas outras coisas, e até
animais já foram usados como dinheiro: grãos, sal, metais, ovelhas, etc.);
- como são chamadas as pessoas que têm muito dinheiro?;
- será que só o dinheiro nos faz ricos, ou existem outras riquezas mais importantes?.
b) Desenvolvimento: Narração.
A DESCOBERTA
Lico chegou em casa sentindo-se muito infeliz. Foi até o quartinho que era dele e de seus três
irmãos, jogou a velha mochila sobre a cama muito limpinha (a mamãe de Lico era muito caprichosa
nos cuidados com a casa!), e, assentando-se, pôs-se a pensar: (FIG. 1)
- Puxa, como é ruim a gente não ter dinheiro para comprar tudo o que quer... Se eu fosse rico
igual ao Bruno, que mora naquele casarão onde papai trabalha como jardineiro, aposto que ia ser
muito mais feliz...
Assim estava Lico, quando ouviu alguém chamá-lo ao portão. Chegando à janela, quem ele viu?
O Bruno.
- Ei, Lico, vim lhe mostrar um mini-helicóptero com controle remoto que o tio Afrânio me deu.
Vamos brincar com ele?
- Pode entrar, Bruno, e não ligue para o Farofa; ele não morde os amigos. (FIG.2)
Farofa era o cachorro de Lico. Um vira-lata muito simpático, querido de toda a garotada da rua.
Bruno mostrou a Lico o tal helicóptero, mostrando como funcionava o controle remoto.
Enquanto Lico examinava o brinquedo, encantado, Bruno falou:
- Lico, você topa a gente brincar um pouco, trocando os brinquedos?
- Como assim, Bruno?
- Você pode ficar brincando com o helicóptero, mas me empresta aquele jogo de madeira,
aquele de encaixar que seu avô marceneiro fez para você. Acho tão legal aquele jogo! Papai já
procurou dele nas lojas para comprar um prá mim, mas eles não têm nenhum nem parecido...
E os dois amigos, trocando os brinquedos, se divertiram por um bom par de horas, até que D.
Adelaide, a mãe de Lico, falou:
- Ei, crianças, que tal uma limonada com um pãozinho torrado?
Lico ficou vermelho, pensando no que Bruno estaria achando. Certamente a mãe iria torrar um
pãozinho dormido, e na casa de Bruno deveria ter coisas deliciosas para o lanche, já que ele era rico. E
disse:
- Ora, mãe, o Bruno não vai querer comer pão torrado...
- Como não? - falou Bruno. Eu adoro pão torrado! Com uma limonada então, nem se fala! ...
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- É - comentou D.Adelaide - existem muitas coisas gostosas que não custam tanto dinheiro...
Aliás, os grandes tesouros não têm muito a ver com dinheiro...
- Esses tesouros eu gostaria de ver... - resmungou Lico.
- Pois vocês estão usando deles agora! Passaram um bom tempo se divertindo, alegres, porque
são amigos e sabem partilhar o que possuem. A amizade, a alegria, a camaradagem, a gentileza, não
são tesouros? E mais extraordinários se fazem, porque ninguém os tirará de nós, passe o tempo que
passar.
Farofa, que parecia muito atento às palavras de D. Adelaide, deu alguns latidos, como se tivesse
compreendido e aprovado os comentários da mãezinha de Lico. Só depois as crianças perceberam que
o espertinho do Farofa estava mesmo é a pedir um pedaço de pão torrado! E se puseram, todos, a rir
gostosamente, sentindo-se verdadeiros milionários! (FIG.3)
c) Fixação: Desenho.
d) Material didático: Figuras anexas, cópias da Fixação, lápis preto, giz de cera, ou guache, ou
canetinhas coloridas.

----------------------------------------------------------------------------------------PENSE EM ALGUMA COISA QUE O DEIXA MUITO FELIZ E QUE NÃO CUSTA MUITO
DINHEIRO, E A DESENHE DENTRO DA MOLDURA ABAIXO. DEPOIS COLORA.
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Figuras 1 e 2
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Figura 3
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