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PLANO DE AULA
1. TEMA: Honestidade deve existir em qualquer atitude
2. OBJETIVO: A criança entenderá que a honestidade: (1) resulta da disciplina das tendências negativas
de mentir, enganar, tirar proveito de tudo, oriundas do egoísmo; (2) é conquistada no treino ao atendimento
dos pequenos deveres que nos competem, mesmo que ninguém nos observe.
3. BIBLIOGRAFIA:
I Tm, 2: 2.
LE. it. 877; CI, 2a. Parte, III: Joseph Bré.
Depois da Morte (Léon Denis), cap. 43; Desperte e Seja Feliz (Joanna de Ângelis / Divaldo
Franco), cap. 24; Momentos de Consciência (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 17; Luz
da Esperança (Joanna de Ângelis / Divaldo Franco), cap. 35; Legado Kardequiano (Marco Prisco /
Divaldo Franco), cap. 43.
-

4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador conversará com as crianças, de forma breve, perguntando se sabem que em alguns lugares do mundo, em cidades de vários países, a gente pode comprar jornais e revistas em
bancas que não têm ninguém atendendo: tiramos o que desejamos e colocamos o dinheiro no caixa próprio,
já trocado, naturalmente.
Comentar que para isto funcionar, sem prejuízos, é necessário que as pessoas sejam dotadas de uma
qualidade chamada honestidade. Esta virtude, se cultivada, melhora a vida, a relação entre as pessoas, porque ninguém estará interessado em prejudicar o próximo.
b) Desenvolvimento: Narração com interferência
O evangelizador combinará com as crianças (e treinará antes) que vai contar uma história, e toda
vez que um personagem fizer algo desonesto elas deverão dizer: ISTO NÃO ESTÁ CERTO!
O DOCE FICOU AMARGO
Juca, Alex, Chico e Dininha moravam na mesma rua. Eram amigos e formavam uma turminha
simpática. Sempre juntos, iam à escola, brincavam, e às vezes “aprontavam” alguma.
Onde mais gostavam de ficar era no “clubinho”, um local, no quintal da casa de Dininha, que os
pais da garota haviam cedido para que eles construíssem uma espécie de cabana com as coisas de que mais
gostavam. (FIG. 1)
Uma tarde, vindo da escola, pararam na pracinha próxima à rua onde moravam, pois ali estava
acontecendo uma feira bem animada, com exposição de pequenos animais, doces, artesanato, etc..
A praça estava muito cheia de gente, principalmente observando os animaizinhos. Foi quando Chico percebeu que não havia ninguém perto da barraca de doces, ao lado da qual se encontrava. Seu olhar foi
atraído por uns quadradinhos de doce de leite, que ele adorava. E, num impulso, Chico encheu a mão com
docinhos, e os colocou no bolso, saindo rapidamente dali. (FIG. 2)
Logo as crianças voltaram para casa e, dirigindo-se ao “clubinho”... que surpresa! Perto da porta
havia uma tartaruga, com uma carinha sapeca como só as tartarugas têm. (FIG. 3)
- Que legal! - falou Alex. Aí está uma boa mascote para nosso clubinho!
- Ela deve ter escapado da feira lá da praça, e veio andando até aqui. - comentou Dininha.
- E, deve ser isto. – falou o Chico. Mas podemos ficar com ela. Afinal, ela é que veio andando até
aqui. Nós não a pegamos
- E a gente nunca teria dinheiro para comprar uma tartaruga linda como esta. - ajuntou Alex.
Neste instante, ouviram alguém gritando na rua:
- Sumiu uma tartaruga da feira! Alguém viu uma tartaruga?
As crianças ficaram pálidas.
Alex segurou a tartaruga e falou:
- Vamos ficar quietos até esse homem ir embora. A tartaruga não fará nenhum barulho.E
ficaremos com ela.
Foi quando Juca, que era o líder da turma, e estivera calado até então, se pronunciou:
- Eu também gostaria muito de ficar com a tartaruga, e poderíamos fazê-lo, se não lhe encontrássemos o dono. Mas agora, ficar com ela, prejudicando uma pessoa, seria desonesto. E ninguém aqui quer
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ser desonesto, não é mesmo? Nosso “clubinho” tem um código de honra. (Explicar para as crianças o que
seja um código de honra – são regras de conduta estabelecidas e aceitas para serem seguidas por um determinado grupo).
- O Juca está certo - falaram Alex e Dininha. Para pertencermos ao “clubinho” temos que ser pessoas honestas, corajosas, solidárias e alegres. Está no nosso Código.
- Vamos, então, correndo entregar a tartaruga - ajuntou o Juca.
E saíram os três para a rua, enquanto Chico ficou para trás, muito pensativo. Será por quê? (o evangelizador ouvirá as respostas das crianças) Exatamente! O garoto enfiara a mão no bolso, e lá sentira os
quadradinhos de doce de leite.
Quando Juca, Alex e Dininha voltaram ao “clubinho”, Dininha perguntou:
- Ué, Chico, que houve? Você está com uma cara esquisita ...
Gaguejando, Chico contou aos amigos a história dos docinhos de leite. E pedia a ajuda deles para
resolver o problema; estava envergonhado e arrependido.
A turminha pensou, pensou, e tomaram uma decisão. Iriam auxiliar o companheiro que se mostrara
valoroso ao reconhecer o erro e desejar consertá-lo. E a decisão que tomaram foi:
Neste ponto da história, o evangelizador dirá às crianças que elas criarão um final para a história.
Dividirá a turma em grupos, e a melhor conclusão será escolhida por todos, após a leitura das sugestões.
(Naturalmente que o evangelizador, se necessário, deverá conduzir as opções para o atingimento dos objetivos da aula.)

c) Fixação: Ocorrerá ao final da história, com as crianças escolhendo a conclusão, podendo também fazer um desenho que ilustre a mesma.
d) Material didático: Figuras anexas, papel branco, lápis preto e de cor, ou giz de cera, ou guache.
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