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PLANO DE AULA
1. TEMA: Paz - como contribuir para sua implantação no mundo.
2. OBJETIVO: A criança compreenderá que a melhor maneira de contribuir para a paz coletiva será
cultivando-a interiormente, através de pensamentos, palavras e atitudes, na convivência diária.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 5:9; Rm, 12:18 e 14:17; Cl, 3:15; Tg, 3:18; I Pe, 3:11.
ESE, cap. IX.
Palavras de Vida Eterna (Emmanuel/F.C.Xavier), caps. 70 e 79; Quando Voltar a Primavera
(Amélia Rodrigues/Divaldo Franco), cap. “Brandos e Pacíficos”; Luz da Esperança (Joanna de
Ângelis/Divaldo Franco), cap. 3; Desperte e Seja Feliz (Joanna de Ângelis/Divaldo Franco), caps. 7 e
16; Caminhos de Volta (Espíritos Diversos/F.C.Xavier), cap. 36.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador conversará com as crianças, sem entrar em detalhes, sobre guerras,
perguntando-lhes o que sabem sobre o assunto; a que atribuem toda essa violência, etc... Perguntarlhes, também, se acreditam que podem, mesmo sendo crianças, colaborar para que haja mais paz no
mundo.
b) Desenvolvimento: Narração.
VAMOS PROMOVER A PAZ?
Kiko e Carol eram irmãos gêmeos e estudavam na mesma escola, na mesma classe.
Naquela tarde chegaram em casa impressionados. Até mamãe notou que estavam diferentes, e
por isso perguntou:
- O que houve lá no colégio que vocês chegaram esquisitos?
- Ih, mãe - respondeu o Kiko - a D. Elza (a professora) deu hoje uma aula de geografia, e falou
sobre os países. Ela mostrou mapas e fotos de vários lugares lindos! Mas também passou um vídeo,
mostrando guerras que estão acontecendo pelo mundo. Uma tristeza! ...(FIG.1)
Carol, que acompanhava as palavras de Kiko, ajuntou:
- O pior, mãe, é que a D. Elza disse que as pessoas não têm feito guerra só uns povos contra
outros, mas também guerra contra o meio-ambiente, contra os animais, dentro da mesma cidade...
- Infelizmente, meus filhos, é verdade - comentou mamãe. Estamos vivendo tempos muito
difíceis, de violência, de pouca fraternidade...
- Sabe, mamãe - continuou Kiko - vamos ter que apresentar um trabalho na escola sobre este
assunto.
- Não é sooooobre o assunto assim, assim - aparteou Carol. D. Elza pediu que a gente falasse
especificamente como nós podemos ajudar para que haja mais paz no mundo. E estou achando isto
muito difícil! (FIG. 2)
Mamãe riu do jeitinho engraçado de Carol, e completou:
- Mas que difícil que nada! Se quiserem posso ajudá-los na pesquisa.
- Então vamos começar agora, mamãe! - falou Kiko, todo entusiasmado.
Os três começaram a conversar, a pesquisar, e se empolgaram tanto que, à noite, quando papai
chegou, estavam na sala, recortando, colando, na maior função!
- Eh, eh - falou papai - que está acontecendo nesta casa? Não estou sentindo cheirinho de janta!
...
- O jantar! - exclamou mamãe. Até me esqueci!
- Pai, estamos fazendo um trabalho pro colégio, e a mamãe estava nos ajudando. Feche os olhos
e só abra quando a gente falar. Você vai ver que lindeza ficou!
Kiko e Carol ajeitaram o cartaz, enquanto mamãe se dirigia para a cozinha para preparar o
jantar.
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- Olhe agora, papai - falou Carol. (FIG.3)
Quando papai abriu os olhos, falou:
- Que beleza, crianças! Então vocês estão estudando sobre a paz no mundo! ... Que Jesus os
ajude a fazerem o que está escrito no cartaz. Assim, realmente estarão contribuindo para a paz no
mundo.
Satisfeitos com a aprovação de papai, as crianças foram guardar o cartaz que levariam para a
escola.
Vocês gostariam de ver como ficou o cartaz de Kiko e Carol? (FIG.4)
Que tal a gente fazer um também?
c) Fixação: Recorte, colagem, desenho, pintura.
O evangelizador distribuirá para cada criança, ou para grupos de crianças, quadrados de
cartolina, cola, canetinhas, lápis de cor, guache, revistas velhas, tesouras, para que elas montem um
cartaz nos moldes do elaborado por Kiko e Carol, ou seja, com o mesmo motivo: COMO POSSO
CONTRIBUIR PARA A PAZ NO MUNDO.
d) Material didático: Figuras anexas e o descrito na Fixação.
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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