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Departamento de Evangelização da Criança (DEC)

AULA Nº 31
II CICLO “A”
IDADES: 09/10

PLANO DE AULA

1. TEMA: A Paciência.
2. OBJETIVO: As crianças deverão entender o valor da paciência na nossa formação com Jesus,
observando essa virtude nos vegetais e animais, motivando-nos nas três importantes fases da vida humana.
3. BIBLIOGRAFIA:
ESE, 9: 7 - “A paciência também é uma caridade”.
II Cor, 6: 4 - “Com muita e toda paciência...”. - Paulo.
Livro da Esperança (Emmanuel / F.C.Xavier), cap. 23 - “Jesus foi a paciência sem limites”.
Pai Nosso (Meimei / F.C.Xavier), cap. 2, com o título: “Glorificando o Santo Nome”.
4. AULA:
a) Incentivação inicial: Colorir.
FOLHA Nº 01
Entregar uma folha para cada criança colorir.
Enquanto elas colorem, ir conversando sobre as virtudes dos vegetais, conforme esclarecimentos
abaixo numerados:
1) Os vegetais são seres vivos destinados por Deus a viverem presos no chão. Entretanto, não
reclamam e, pacientemente, produzem os bens para os quais foram destinados.
2) Embelezam a Natureza com mil formas e cores, ornamentando os ambientes e oxigenando o ar que
respiramos.
3) Depredados em seu tronco, não renunciam a capacidade de resistência e regeneram os próprios
tecidos, pacientemente.
b) Desenvolvimento: Exposição.
FOLHA Nº 02 (O evangelizador(a) deverá colorir estes desenhos).
Os animais, dotados da capacidade de movimentação, demonstram paciência infinita:
— O boi, puxando um carro ou um arado, sempre mostra paciência.
— O carneiro, deixando-se tosquiar (raspar o seu pelo), fornece lã que se transforma em agasalho
para os seres humanos.
— A galinha doa os seus ovos, enriquecendo a alimentação humana.
— A vaquinha deixa-se ordenar (tirar leite), pacientemente.
FOLHA Nº 03 (colorindo esta família ela ficará mais bonita).
* O ser humano, na infância, necessita de paciência para se adaptar à vida, para crescer alegremente.
* Na juventude, é a paciência que o ajuda a controlar as qualidades novas que lhe surgem.
* Na maioridade, é ainda a paciência que o enche de amor para amparar e educar a sua família.
c) Fixação: Caixinha de Assuntos.
FOLHA Nº 4
Preparar uma caixinha, enfeitando-a com papel colorido, onde colocará as tiras com as 12 frases.
Cada criança retirará uma das tiras, lendo-a em voz alta, e, com o auxílio do evangelizador(a), dirá o
que compreendeu.
d) Material didático:
Lápis de cor. Três folhas com as ilustrações. Uma caixa forrada com papel colorido. Uma folha com
as 12 frases para a atividade respectiva.
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FOLHA Nº 01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOLHA Nº 01
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FOLHA Nº 04
— Recortar as frases abaixo, colocando-as na caixinha.
— Cada criança tirará uma das frases, lendo-a em voz alta e interpretando-a com o auxílio do
evangelizador(a), que dialogará com as crianças.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A paciência é a virtude do coração, devemos desenvolvê-la em nós.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Mantenho-me no estudo e no trabalho, pacientemente, para progredir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) A impaciência agrava os problemas, por isso, não se irrite.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Com paciência, passo a passo, cumpro com as minha obrigações.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Para formar a minha inteligência, necessito de longa paciência.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) A fim de aperfeiçoar os meus sentimentos, devo ser paciente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Para vencer uma tarefa, na escola ou em casa, mantenho a paciência.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Os animais mais evoluídos são dóceis e pacientes, cooperando com os homens.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Os vegetais, pacientemente, enchem o ar de oxigênio e perfume.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Os vegetais, pacientemente, embelezam a Natureza com formas e cores.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Os vegetais, depredados ou podados, pacientemente, regeneram ou revigoram os próprios tecidos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) O ser humano — homem ou mulher — necessita de paciência em todas as fases de sua vida.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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