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PLANO DE AULA
1. TEMA: Vigilância - atenção ao que se faz.
2. OBJETIVO: A criança deverá aceitar a vigilância como um recurso para melhor autoconhecimento
e conseqüente melhoria de atitudes, evitando-se ações impensadas que prejudiquem
as pessoas ou a si mesmo.
3. BIBLIOGRAFIA:
Rm, 13: 8 a 14.
Encontro Marcado (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 44; Sinal Verde (André Luiz / F.C.Xavier),
cap.39; Opinião Espírita (Emmanuel - André Luiz / F.C.Xavier), cap. 1.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
O Evangelizador conversará com as crianças, explicando-lhes, sucintamente, o significado da
palavra vigilância, e a importância de agirmos com atenção no que estamos fazendo.
b) Desenvolvimento: Narração.
O ZURETINHA
Chiiiiii! Olhem só! Que será que aconteceu com o Toninho? (FIG. 1)
Vou contar para vocês.
Toninho é um garoto legal. Alegre, companheiro, tem uma boa turma de amigos. Só que
sempre está acontecendo alguma coisa ruim com ele e com os colegas, em virtude da desatenção de
Toninho, que nunca presta muita atenção ao que faz. Até por isso o apelidaram de Zuretinha.
Mas que apelido tão desagradável!... Será que não há jeito de Toninho se livrar dele?
Ele está aí na cama, com a perna quebrada em virtude de um tombo que tomou no banheiro, por
ter escorregado no sabonete que largara no chão. (FIG. 2) Aliás, havia também esquecido de levar a
roupa e a toalha...
Quando os amigos souberam da notícia e do motivo do acidente, resolveram não só visitar
Toninho, mas também ajudá-lo a ser mais atento. Combinaram que todos os dias, durante o tempo em
que o menino estivesse de repouso, um membro da turma iria conversar com ele, levando uma figura e
comentando a importância de termos atenção ao que fazemos.
O primeiro a visitar Toninho foi o Zé Luís. (FIG. 3) Vejam a figura que ele levou (recortar a
figura do guarda de trânsito e mostrá-la às crianças). E Zé Luís falou de como o guarda deve ser atento
para evitar acidentes, problemas vários no trânsito.
Depois foi a vez de Beth (recortar a figura da menina e colá-la sobre o Zé Luís). Beth falou a
Toninho sobre a importância do cachorro como vigilante de uma casa. Quem gostaria de falar para o
Toninho sobre este cachorrinho tão simpático? (Incentivar as crianças a participarem).
O Pedro também foi visitar o Toninho. E ele falou sobre... (mostrar a figura da menina tomando
vacina) vacinas! Quem sabe dizer para que servem as vacinas? E se esquecermos de tomar vacinas,
que pode acontecer? (A figura do Pedro deve ser recortada e colada sobre a de Beth).
Parece que aquela perna quebrada acabou resultando em coisa boa para o Toninho. Depois de tanta
conversa com os amigos, o garoto foi compreendendo a importância de estarmos atentos aos nossos
atos, a fim não sejamos um “furacão” a espalhar trapalhadas, prejudicando os outros e a nós mesmos.
E Toninho, de Zuretinha, passou a ser chamado de... Lampadinha!
Este sim, era um apelido legal, pois indicava um menino que acendera dentro de si a luzinha da
atenção, da vigilância.
E vocês, será que também têm acesa a luzinha da vigilância? Vamos fazer um teste para
verificar? (Passar à fixação).

- 138 -

AME-JF
DEC

AULA No. 40
I CICLO “B”

Continuação do Plano de Aula e Fixação

c) Fixação: resolução do exercício abaixo, que deverá ser reproduzido, um para cada criança.
Se necessário, o evangelizador poderá passá-lo no quadro para resolvê-lo juntamente com as
crianças.
d) Material didático: Figuras anexas, cópias da Fixação, lápis preto.

----------------------------------------------------------------------------------------TESTE DA VIGILÂNCIA
EM CADA QUESTÃO MARQUE APENAS UMA LETRA.
AO FINAL, CONTE SEUS PONTOS: SE MARCOU MAIOR NÚMERO DE LETRAS “A”, “B” OU “C”.
ENTREGUE O TESTE AO EVANGELIZADOR PARA QUE ELE LHE DÊ O RESULTADO.

1. Você olha atentamente para os lados antes de atravessar uma rua?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

2. Você guarda seus objetos escolares e brinquedos após utilizá-los?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

3. Você guarda suas roupas após vesti-las, se estiverem limpas?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

4. Você toma cuidado para não maltratar as pessoas quando está nervoso?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

5. Você presta atenção às palavras que usa para conversar com os outros, a fim de não agredir as
pessoas?
a) Sempre
b) Às vezes
c) Nunca
6. Você veste um agasalho quando vai sair e o tempo está frio?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

7. Você procura brincar sem atrapalhar os colegas?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

8. Você presta atenção às explicações que a professora dá em sala de aula?
a) Sempre
b) Às vezes

c) Nunca

9. Você escuta direitinho as recomendações e conselhos do papai e da mamãe?
a) Sempre
b) Às vezes
c) Nunca
10. Você se lembra de orar, conversar com Deus, Jesus e os Amigos Espirituais ao deitar e ao acordar?
a) Sempre
b) Às vezes
c) Nunca

MAIOR NÚMERO DE LETRAS “A”: VOCÊ É VIGILANTE.
MAIOR NÚMERO DE LETRAS “B”: VOCÊ É MAIS OU MENOS VIGILANTE.
MAIOR NÚMERO DE LETRAS “C”: VOCÊ PRECISA ACENDER SUA LAMPADINHA DA VIGILÂNCIA!

- 139 -

AME-JF
DEC

Figuras 1 e 2
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Figura 3
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