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PLANO DE AULA

1. TEMA: Amor à Natureza.
2. OBJETIVO: As crianças deverão conscientizar-se de que a Natureza é a obra de Deus que nos cerca e
protege. Sem a Natureza, com os seus magníficos Reinos, a Terra poderá se transformar num deserto.
Necessitamos proteger e preservar a Natureza.
3. BIBLIOGRAFIA:
LE, 585 — “Os três Reinos da Natureza”.
LE, 617 — “Todas as leis da Natureza são leis divinas”.
GE, 2: 6 — “Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras”.
4.AULA:
a) Incentivação inicial: Exposição.
ILUSTRAÇÃO
Esta é a Terra, em pleno espaço, acompanhada da Lua.
A nossa Casa Planetária é a escola que nos abriga para o aperfeiçoamento espiritual.
Ela é linda, não?!
A nossa Escola de vida está cheia de belezas naturais em todas as suas extensões, revelando o Amor e
a Sabedoria de Deus, seu Criador, e nosso Pai.
A sua Natureza está dividida em três Reinos: (escrever no quadro-de-giz).
— MINERAL, VEGETAL E ANIMAL.
Sem os reinos Vegetal e Animal, povoados por seres vivos, a Terra poderá se transformar num
deserto.
Este alerta de destruição da Natureza é mundial, defendido por muitas organizações internacionais.
É necessário, portanto, amar a Natureza, considerando que a força do amor é uma chama
inextinguível, convocando-nos a preservar esse dois Reinos, que se nutrem reciprocamente.
b) Desenvolvimento: Dialogar.
Amar à Natureza é não poluí-la, não sujá-la.
Sobretudo, não destruí-la com as coisas e objetos descartáveis de nossos usos diários, que poluem
mares, rios, lagoas, fontes, etc.
MONTAR OS PAINÉIS:
Conforme já combinamos em aulas anteriores, vamos montar DOIS PAINÉIS sobre a Natureza.
UM, com tudo que se refere à poluição, que a prejudica.
OUTRO, com as fotos, gravuras, recortes de revistas e jornais, flores, folhagens naturais ou pintadas;
pedrinhas delicadas, simples ou semi-preciosas, que revelam a beleza das coisas naturais, de Deus.
MÃOS À OBRA! Aqui estão as duas folhas de papel, que servirão de apoio aos dois painéis que
elaboraremos.
Inicialmente, combinar com as crianças como fazer a colagem.
PRONTOS, MONTADOS OS PAINÉIS, estão expressivos, solicitando-nos muito amor à Natureza.
c) Fixação: Interrogatório.
Dialogar com as crianças, encaminhando a conversação para a responsabilidade que cabe a cada uma
de nós na preservação da Natureza.
Não basta não sujar, não poluir!
É necessário proteger, preservar a Natureza, maravilhosa obra de Deus nosso Pai e Criador.
d) Material didático:
Um ilustração, duas folhas de papel para os painéis.
Gravuras, recortes de revistas e jornais, fotos, flores, folhagens e etc., que as crianças levaram.
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A TERRA, DE SUAVES TONS PASTEL, RODEADA POR UM TÊNUE HALO ATMOSFÉRICO, E A LUA REFLETEM O BRILHO DO
SOL

Esta é a Terra, em pleno espaço, acompanhada da Lua.
A nossa Casa Planetária é a Escola que nos abriga para o aperfeiçoamento espiritual.
Ela é linda, não!?
A nossa Escola de Vida está cheia de belezas naturais em todas as suas extensões, revelando
o Amor e a Sabedoria de Deus, seu Criador, e nosso Pai.
“Tudo é solidário na Natureza.”
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