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PLANO DE AULA

1. TEMA: O Espírita na Sociedade - a importância do bom exemplo
2. OBJETIVO: A criança deverá sentir-se estimulada a vivenciar os ensinamentos espíritas, aceitando a idéia de que seu exemplo é capaz de incentivar muitas pessoas a cultivarem
o esforço da própria melhoria.
3. BIBLIOGRAFIA:
I Co, 15:58 e 16:13 e 14; Ef, 4:1 e 5:8.
ESE, caps. 17 e 18.
Livro da Esperança (Emmanuel/F.C.Xavier), caps. 66 e 70; Glossário Espírita-Cristão
(Marco Prisco/Divaldo Franco), cap. “Sugestões Práticas”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Apresentação de figura.
Colar no quadro-de-giz, com auxílio de fita gomada, a Figura 1 - a árvore - cujas folhas
foram feitas de papel verde, de seda ou crepom, cortado em tirinha ou amassado em bolinhas. Podese também usar folhas naturais.
Perguntar às crianças se conhecem árvores, de que espécies, se podem citar os nomes de
algumas frutíferas, etc...
Perguntar-lhes, ainda, se aceitam que aquele seja um pé de maçãs deliciosas! ...
b) Desenvolvimento: Exposição.
Comentar com as crianças os seguintes itens:
- As árvores são muito importantes para nossa vida: nos dão alimento, madeira, sombra,
purificam o ar ...;
- Já pensaram se as árvores resolvessem não partilhar o que possuem? A vida seria
inviabilizada na Terra!;
- Vamos agora fazer uma comparação: imaginemos que esta árvore é o Espiritismo (o
evangelizador colará no tronco da árvore, neste momento, um retângulo de papel onde esteja
escrita a palavra Espiritismo ).O que a Doutrina Espírita nos tem oferecido? (O evangelizador irá
tirando de uma caixa os “frutos” da Figura 2, devidamente recortados e coloridos, e os irá
colando na árvore);
- Imaginemos, agora, que o Fulano (dirá o nome de uma das crianças), aprendeu com o
Espiritismo a importância da BONDADE (retirar da árvore o fruto da bondade e entregá-lo à
criança mencionada); vai adiantar se ela ficar com o fruto só para si? Ele não poderia fazer a
felicidade de muitas outras pessoas, se fosse repartido?;
- Assim também deve acontecer com tudo o que temos de bom. Se aprendemos a viver, a
exemplificar o que aprendemos com o Espiritismo, muitas outras pessoas poderão se beneficiar,
quando nos virem, e sentirem vontade, também, de ser felizes como nós o somos, praticando o bem.
A partir destes raciocínios, o evangelizador continuará a conversa com as crianças, delas
indagando como acham que podemos exemplificar os ensinamentos de Jesus e do Espiritismo.
c) Fixação: Brincadeira didática.
O evangelizador fará várias frutinhas (modelos anexos), pelo menos três para cada criança,
colando atrás delas balas de goma, de cores variadas, embrulhadas em plástico transparente. Cada
criança tirará três balas da caixa, sem escolher. Depois deverão trocá-las entre si, repartindo, assim,
os “ensinamentos espíritas” e espalhando a mensagem de Jesus. Poderão ser incentivadas também, a
oferecerem balas a alguém da família ou entre amigos, espalhando, mais ainda, as coisas boas que
possuem.
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Continuação do Plano de Aula e Figura 1
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d) Material didático: Figuras anexas, devidamente preparadas; fita gomada; balas de goma
embrulhadas em plástico transparente.
..........................................................................................................................................................
Quando o evangelizador fizer a comparação da árvore com o Espiritismo, deverá colar no
tronco o retângulo ao lado.
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Figura 2
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Material para Fixação
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