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PLANO DE AULA
1. TEMA: Sinceridade - não usá-la para ferir
2. OBJETIVO: A criança valorizará a verdade sempre, entendendo, porém, que a mesma não deve
prescindir da bondade para exprimir-se.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mt, 5: 37; Cl, 3: 9.
ESE, X: 20 e 21.
Livro da Esperança (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 22; Espírito e Vida (Joanna de Ângelis /
Divaldo Franco), cap. “Sinceridade”; Pão Nosso (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 80; O Consolador
(Emmanuel / F.C.Xavier), q. 192 e 193.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Análise de figura.
Mostrar às crianças a Figura 1, com os desenhos da direita tampados, perguntando-lhes o que
fariam para que a planta do vaso voltasse a ter vida.
Destampar o lado coberto, dizendo que ali estão dois jarros com água: em um a água está
fresca, no outro está fervendo. Qual delas usariam sobre o vaso? Por que?
Comentar rapidamente que a água é essencial à vida da planta, mas se for jogada sobre a
mesma em temperatura alta, poderá matá-la. Podemos comparar a água à verdade; sempre será
importante usar a sinceridade, mas a maneira como o fazemos deve ser observada, a fim de não
ferirmos, desestimularmos ou entristecermos as pessoas desnecessariamente.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
O evangelizador desenvolverá com as crianças um diálogo baseado nos seguintes itens:
- a verdade é muito importante, sempre. Ela nos permite escolher os melhores caminhos,
consertar erros, agir com segurança;
- as pessoas que mentem perdem a credibilidade;
- quem se acostuma a mentir adquirirá um vício, e passará a mentir pelos motivos mais banais;
- é preciso, porém, sabermos como dizer certas verdades mais difíceis, quando o que vamos
falar irá atingir alguém. Por exemplo: se um amigo nos pergunta se gostamos da roupa que ele está
usando, e nós a achamos feia, não vamos expressar nosso pensamento dizendo: - Ih, está horrível!
Podemos dizer: - Se você está gostando da roupa, eu acho que está legal. Se alguém nos pede para
mentir por ele, ou ajudá-lo a mentir, não vamos dizer: - Mas você é um mentiroso, heim!!! Podemos
falar: - Eu não posso fazer o que você está me pedindo, porque não concordo com sua atitude. Quem
sabe há um jeito melhor de resolver o problema?
- a verdade pode desagradar a certas pessoas, mas não devemos mentir para agradar ninguém,
embora possamos ser sinceros sem agredir os outros.
c) Fixação: Criando a história.
O evangelizador reproduzirá para cada criança uma cópia do exercício anexo, pedindo-lhes que
escrevam uma história sobre o tema da aula, de acordo com os quadrinhos.
Se as crianças não souberem escrever, o evangelizador distribuirá as folhas e os pequenos, após
pensarem, dirão o enredo para ser escrito no quadro-de-giz, pelo evangelizador.
Se houver tempo, poderão colorir os quadrinhos.
d) Material didático: Figura anexa, cópias da Fixação, lápis preto e de cor, ou canetinhas, ou gizde-cera.
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Figura 1
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Fixação
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USE A SUA IMAGINAÇÃO E, COM BASE NOS QUADRINHOS, CRIE UMA
HISTÓRIA BEM BONITA COM O TÍTULO:
NÃO SE DEVE USAR A VERDADE PARA FERIR OS OUTROS
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