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

AULA No. 28
I CICLO “B”
IDADES: 7/8

PLANO DE AULA
1. TEMA: Disciplina - benefícios
2. OBJETIVO: A criança deverá sensibilizar-se para o cultivo da disciplina, identificando-a como
fator que facilita a vivência e a convivência.
3. BIBLIOGRAFIA:
Lc, 14: 28 a 30; I Pe, 2: 13.
LE, 877 e 878.
Caminho, Verdade e Vida ( Emmanuel / F.C.Xavier ), cap. 81; Convites da Vida ( Joanna de
Ângelis / Divaldo Franco), cap. 14; Messe de Amor ( Joanna de Ângelis / Divaldo Franco ), cap. 4.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Exploração de objeto.
Mostrar às crianças dois relógios: um digital e um com ponteiros (analógico). Comentar que,
embora funcionando com mecanismos diferentes, eles se prestam à mesma função, ou seja, marcar as
horas. Indagar quem sabe olhar horas em relógio com ponteiro, e apresentar um relógio de papelão, com
ponteiros móveis, podendo-se aproveitar a seguinte sugestão:

Trabalhando com os ponteiros, marcar várias horas, por exemplo 7, 12, 13, 21, perguntando-lhes o que
costumam fazer naqueles horários.
Tecer comentários finais breves, enfatizando a importância de atendermos a compromissos de
forma disciplinada, obedecendo aos horários estipulados, para que aprendamos a nos organizar por
dentro de nós mesmos e para não perturbarmos a ordem externa.
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b) Desenvolvimento: Narração.
O ATRASO
Aquele era um dia muito especial para Paulinho, um garoto de oito anos, mais ou menos como
vocês. E sabem por que? A Seleção Brasileira de Futebol ia jogar uma partida com a Seleção do
Uruguai, disputando uma vaga para a Copa das Américas. Paulinho adorava futebol; era seu esporte
predileto. Sabia os nomes dos jogadores brasileiros e até de estrangeiros, em que posição jogavam,
quais as cores das camisas... Vocês também gostam de futebol? Conhecem alguns jogadores? (FIG.1)
Mas, voltemos ao Paulinho.
Seu dia começa às seis e meia, quando toca o despertador (à medida em que for declinando
horas, o evangelizador deverá marcá-las no relógio de papelão, ou pedir a uma criança que o
faça).Isto porque ele tem que estar no ponto do ônibus ESCOLAR às sete e quinze. Mas, vira-e-mexe
Paulinho está se atrasando e perdendo o ônibus. Aí, que acontece? Chega tarde na escola, sendo
repreendido pela professora.(FIG.2)
Na hora do recreio, ao invés de merendar primeiro, como fazem todas as crianças, Paulinho vai
brincar. Resultado: ao tocar a sineta para voltarem à aula, ele ainda não lanchou; o lanche se estraga e o
garoto fica com fome.
Os amigos ficam preocupados, e às vezes nem gostam de convidar Paulinho para participar de
alguma atividade do colégio ou mesmo de alguma diversão, pois sabem que ele, invariavelmente se
atrasará ou até se esquecerá do compromisso.
Paulinho já foi alertado inúmeras vezes, pela mãe, pela professora, pelos amigos, quanto à sua
falta de disciplina, que ainda poderá lhe trazer grandes aborrecimentos. Mas ele parece não dar muita
importância ao que dizem as pessoas. Aliás, ele não liga a mínima!
Aquele dia, porém, era especial. Afinal, o jogo do Brasil estava marcado para o meio-dia. Se ele
não fizesse tudo nas horas certas, as coisas poderiam se complicar...
Foi para a escola no ônibus das sete e quinze, merendou pontualmente, não se distraiu ao sair da
escola indo direto para o ponto, a fim de pegar o coletivo das onze e meia. Só que o ônibus não
chegava... Onze e meia, onze e quarenta, e nada! Paulinho já pensava ouvir alguns foguetes que,
habitualmente, torcedores soltam nessas ocasiões. Quando o garoto não agüentava mais de tanta aflição,
eis que surge o ônibus. Paulinho subiu depressa e, nervoso, perguntou ao motorista a causa do atraso.
(FIG.3)
- Ih, meu jovem - falou o motorista - é que o meu colega, motorista deste ônibus, foi despedido
hoje. O patrão não agüentava mais a indisciplina dele, que não cumpria horários, não respeitava ordens,
era um problemão... Ficou só um mês no emprego...
Paulinho levou um susto. Ele já ouvira tantas vezes a palavra indisciplina aplicada a ele! ... E se
ficasse um adulto assim, irresponsável, sem crédito, desmoralizado?
Quando chegou em casa o menino se chateou; perdera o primeiro gol da partida. E de seu
jogador preferido... Um golaço de cabeça! ...
No intervalo, contou ao papai e à mamãe porque se atrasara. Ficou bravo com o motorista
irresponsável que o fizera perder parte do jogo!
Foi então que papai comentou:
- É, meu filho, a indisciplina é um grande problema em nossa vida. Se não nos habituamos a
atender a ordem fora de nós, como nos organizarmos intimamente, no controle de pensamentos, de
palavras, de atitudes? Acabamos por nos prejudicar, e aos outros...
Paulinho ficou pensativo.(FIG. 4)
Vocês acham que a partir daquela experiência, ele começou a mudar seu comportamento? Por
que? Como?
c) Fixação: Montagem de objeto (relógio de papelão).
O evangelizador distribuirá para as crianças material para a montagem de um relógio semelhante
ao da Incentivação, pedindo-lhes que marquem a hora, para eles, mais agradável do dia.
d) Material didático: Relógio digital, relógio de ponteiros, relógio de papelão segundo descrito na
Incentivação, figuras anexas, pratos de papelão, grampos pequenos, caneta hidrocor, ponteiros (dos
relógios) recortados em papelão.
- 91 -

AME-JF
DEC

Figuras 1 e 2

- 92 -

AULA No. 28
I CICLO “B”

AME-JF
DEC

Figuras 3 e 4

- 93 -

AULA No. 28
I CICLO “B”

