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PLANO DE AULA

1. TEMA: Moderação - cuidado com os excessos
2. OBJETIVO: A criança sensibilizar-se-á para a necessidade do equilíbrio a permear pensamentos,
palavras e ações, sempre, como excelente recurso de paz e segurança para a existência.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 6: 19; I Tm, 6: 19.
LE. it. 715 a 717; ESE, cap. XVI.
Convites da Vida (Joanna de Ângelis/Divaldo Franco), cap. 36; Leis Morais da Vida (Joanna de
Ângelis/Divaldo Franco), V: 20; Linha 200 (Emmanuel/F.C.Xavier), cap. “Bens da vida”; Episódios
Diários (Joanna de Ângelis/Divaldo Franco), cap. 25; Há Flores no Caminho (Amélia Rodrigues /
Divaldo Franco), cap. 23.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O evangelizador apresentará às crianças uma bola de soprar, vazia, indagando-lhes com o quê ela
deverá ser enchida (ar). Isto posto, irá enchê-la, parando de vez em quando para perguntar se está bom.
Mesmo quando as crianças concordarem que já está bom, o evangelizador continuará insistindo, até
que a bola estoure.
Comentará, então, que o ar, mesmo sendo imprescindível para encher a bola, como foi excessivo,
acabou por estragá-la.
Informará que nesta reunião irão conversar sobre o que seja EXCESSO (escrever a palavra no
quadro-de-giz), e suas conseqüências.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada com análise de figura.
Apresentando a Figura 1, o evangelizador perguntará às crianças o que elas acham que esteja
acontecendo ali. Comentará que aquela família parece estar feliz, em harmonia. A comida deve estar
gostosa, a música é suave, as pessoas estão conversando sem gritaria, etc...
E se mudasse a situação? Por exemplo, se as pessoas ou uma delas estivesse nervosa e falando alto;
o som estivesse exagerado e com música agitada, a comida com excesso de sal ... (mostrar a Figura 2)
A partir daí, o evangelizador desenvolverá um diálogo esclarecendo o que seja excesso e os
prejuízos que ele pode trazer à nossa vida. Dará vários exemplos de situações desagradáveis provocadas
por pessoas que agem com destempero verbal ou físico, comentando também as conseqüências ruins de
pensamentos que se caracterizem por excessos, como pessimismo, tristeza, ansiedade, etc...
O evangelizador deverá solicitar a participação das crianças, pedindo-lhes que dêem exemplos de
excessos ou narrem alguma experiência nesse sentido.
c) Fixação: Resolução do exercício anexo.
d) Material didático: Bola de soprar, figuras anexas, lápis preto e de cor.
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PREENCHA OS ESPAÇOS EM BRANCO COM PALAVRAS DE ACORDO COM
OS DESENHOS, COMPLETANDO AS FRASES.
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Figura 1
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Figura 2
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