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AULA Nº 17
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: O Corpo: visão e audição.
2. OBJETIVO: Levar as crianças a valorizarem o corpo humano: “Uma das maravilhas da Obra Divina”,
no dizer de Emmanuel; levando-as ao estudo mais profundo das faculdades de VER e OUVIR
espiritualmente, com Jesus.
3. BIBLIOGRAFIA:
Mc, 8: 18 - “Tendo olhos, não vês? Tendo ouvidos, não ouves?”
Roteiro (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. III - “Corpo: santuário sublime”.
Pensamento e Vida (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 14 - “A prática do bem”.
Falando à Terra (J.Murtinho / F.C.Xavier), pag. 118 - “Gestos de gentileza e solidariedade”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Diálogo.
Vamos mostrar a vocês, queridas crianças, duas ilustrações simbólicas:
— UMA, QUE COMPARA a fita de gravar com a sublime capacidade de nosso cérebro, na
captação de sons, recordando-os às nossas vontade.
— OUTRA, QUE REPRESENTA o dom que possuímos de fotografar através dos olhos, guardando
a imagem na memória, relembrando-a quando quisermos.
DESENHO Nº 01: Apresentá-lo às crianças, com o seu simbolismo: a fita de gravar na cabeça,
representando o sentido de ouvir, e, após, comentar os esclarecimentos constantes na ilustração.
DESENHO Nº 02:: Mostrá-lo, informando que as duas máquinas fotográficas nos olhos, representam a
capacidade humana de reter as imagens que vemos.
Usar os esclarecimentos constantes na ilustração, para dialogar com as crianças.
b) Desenvolvimento: Exposição dialogada.
Como observamos, possuímos em nós mesmos um parque auditivo e uma câmera ocular, com
qualidades muito superiores às daqueles aparelhos construídos pelos homens, porque criados por Deus, na
longa caminhada evolutiva do ser humano.
ENTRETANTO, não basta ver imagens e ouvir sons materiais.
DESSA FORMA, Jesus continua interrogando-nos assim:
“Tendo olhos, não vês? e, tendo ouvidos, não ouves?” Jesus quer dizer que ouvimos e vemos os seus
ensinos, mas depressa os esquecemos.
c) Fixação: Atividade: Certo e Errado.
Distribuir uma cópia do exercício para cada criança.
Após o exercício, comentar:
JESUS, vendo-nos e amparando-nos das alturas luminosas, ficará muito feliz quando praticarmos o
bem, a caridade, a solidariedade, procurando ser amigo de todas as pessoas, a começar dentro de nossos
lares.
d) Material didático:
2 (dois) desenhos que ilustram a aula.
1 (uma) atividade de avaliação.
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