
DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO- Junho/ Julho/2016 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

“Só temos cinco pães e dois peixes.” (Lucas 9, 11b-13) 

 

Amados Educadores  

 

             Bastam cinco pães e dois peixes, se repartidos com amor, saciarão a fome de uma multidão. 

             Se fomos escolhidos por ELE, para educar, temos mais do que cinco pães e dois peixes para      

             saciar a fome de crianças, adolescentes e jovens famintos de amor, de justiça, de fraternidade.       

             Precisamos buscar no manancial inexaurível da mensagem de Jesus o alimento que sacia a      

             fome. 

             Mas, enquanto houver egoísmo e injustiça, haverá uma multidão faminta, que nos suplica pão      

             e vida ! 

 

                                                                                        Carinhosamente, 

 

                                              Comissão Diocesana da Pastoral da Educação 

 

************************************************************************************** 

DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário”  

 

Educação Infantil – 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - junho/julho de 2016 

 

1. Uma palavra aos professores:- A IV Campanha da Fraternidade Ecumênica tem como tema: “Casa 

Comum, nossa responsabilidade” e nos propõe dois objetivos entrelaçados e decorrentes do nosso 

compromisso de fé. O primeiro objetivo tem relação com o tema central dessa Campanha que é o 

saneamento básico. Entendemos que o acesso a esse serviço é condição essencial para a garantia de justiça 

socioambiental, que se expressa na erradicação da pobreza, no cuidado com o meio ambiente e na redução 

da mortalidade infantil. O saneamento básico compreende o abastecimento de água potável, o esgoto 

sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, o controle de transmissão de doença e a drenagem 

de águas pluviais. 

   O segundo objetivo é motivar a vivência ecumênica. Todas as pessoas que assumem a fé em Jesus Cristo 

são chamadas a trabalhar juntas no cuidado da Casa Comum. Essa responsabilidade é conferida a nós pelo 

Batismo. É necessário superar os conflitos e nos abrirmos ao diálogo, valorizando a unidade cristã, 

conscientes de que há formas diferentes de viver a fé em Jesus Cristo. Nosso testemunho torna-se mais 

evidente quando podemos fazer isso juntos. Sem dúvida, é o que Deus quer de nós, com seu projeto de 

construção de um mundo mais fraterno e justo. Venha conosco! O trabalho da escola e dos educadores é 

necessário para ajudar a promover a paz e o direito de se ter direito. (Fonte CONIC – Conselho Nacional das 

Igrejas Cristãs) 

 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinhos!  Ao iniciarmos a Campanha da Fraternidade deste ano 

fizemos um convite para que vocês se tornassem Heróis da Natureza, cuidando de nosso planeta, a nossa 

Casa Comum, que nos acolheu desde que nascemos. Para isso, é muito importante aprender algumas noções 

de SANEAMENTO BÁSICO, ou seja, os cuidados que se deve ter com a água, o esgoto e o lixo, Pois bem é 

bom vocês saberem que, desde os tempos mais antigos, o homem aprendeu através de suas experiências que 

a água contaminada, o lixo e outros resíduos sólidos podiam transmitir doenças e influir na qualidade e no 

tempo de vida das pessoas. E vejam: as crianças menores de 5 anos, são as mais afetadas pela falta de 

saneamento básico, chegando a registrar um milhão e meio de mortes por ano!  Como crianças bem 

informadas, vamos então aprender sobre os cuidados que devemos ter para melhorar nossa Casa Comum, 

 

3. Introdução do tema “Saneamento Básico” Sugerimos que o professor leve um cartaz, ou escreva na 

lousa esse tema despertando a curiosidade sobre seu significado sem desprezar, é claro, aquilo que as 

crianças imaginam que seja (currículo oculto). A partir dai esclarecer de uma forma simples e de acordo com 

o nível da classe, através de um cartaz simples um resumo das noções que serão tratadas durante o ano: 



    SANEAMENTO BÁSICO:- É o conjunto de medidas (cuidados) para conservar o ambiente (Casa 

Comum), colaborando para manter as condições de higiene e saúde da população. 

    Serviços que compõem esse conjunto:- 

                * Tratamento da água 

                * Coleta e descarte correto de resíduos sólidos e líquidos 

                * Limpeza de vias públicas 

                * Canalização, asfaltamento e tratamento de esgotos 

 

4.Trabalhando o Tema do Mês: “Água, Direito de Todos” – Sugestões de Atividades 

 

4.1. Situação-estímulo: -  O que está acontecendo com nossa casa comum? Em círculo o professor pede 

que os alunos fiquem em completo silêncio e de olhos fechados, propondo uma atividade de imaginação. Se 

possível usar uma música suave, de fundo. Então pausadamente e com muita ênfase na interpretação, vai 

relatando:- Eu sou um rio. Nasci pequeno no alto de uma serra e fui escorrendo minhas águas geladas pelas 

pedras miúdas até virar uma cachoeira, saltando de uma enorme altura. Nesse caminho, alimentei 

pequenas plantas e árvores imensas e saciei a sede de inúmeros bichinhos. Quando cheguei numa planície 

encontrei outros rios, aos quais me juntei e pude irrigar muitas plantações.  Foi então que “entrei pelo 

cano” para chegar à casa das pessoas que precisam de mim todos os dias para saciar sua sede, fazer sua 

higiene pessoal e cozinhar. Eu sou um rio, sou água generosa da qual todos precisam e devem cuidar, 

4.2. Exploração do texto: Conversar com a classe sobre a existência dos rios, sua trajetória, a comparação 

de serra com planície, o fato de os rios sempre correrem para o mar, a importância dos rios para a vida das 

plantas e das cidades que percorrem, despertando a sua curiosidade a partir de questionamentos relacionados 

com o que sabem sobre o assunto. Exs: a) Que rio percorre a nossa cidade? b) Vocês sabem onde ele nasce? 

c) De que cidade ele vem antes de chegar na nossa? d) As pessoas cuidam bem dos rios, lagos e açudes da 

nossa região? Etc... A partir daí colocar a questão-chave da proposta: - ‘QUAL É A IMPORTÂNCIA DA 

ÁGUA PARA TODOS QUE HABITAM O PLANETA TERRA, NOSSA CASA COMUM?  

4.3. Desenvolvimento do Projeto “Água para todos: Saneamento Básico e Saúde – Despertado o 

interesse da classe para aprender mais sobre o tema, o professor propõe continuar o assunto ao longo do ano 

através de atividades bem interessantes. Para iniciá-lo, apresenta a música que se segue, através de canto, ou 

dramatização. A melodia pode ser adaptada de uma canção conhecida:- 

 

                                                       O caminho da água 

 

Da nuvem até o chão                                    Do filtro até o corpo 

Do chão até o bueiro                                    Do copo até a boca 

Do bueiro até o cano                                    Da boca até a bexiga 

Do cano até o rio                                          Da bexiga até a privada 

Do rio até a cachoeira                                  Da privada até o cano 

Da cachoeira até a represa                          Do cano até o rio 

Da represa até a caixa d´água                     Do rio para outro rio 

Da caixa d´água até a torneira                    Do outro rio até o mar 

Da torneira até o filtro                                 Do mar até a nuvem 

 

Após a apresentação da letra da música propor questões como:- Vocês gostaram da letra dessa música? O 

que fala sobre a água? Vamos seguir o caminho da água? Porque é importante beber água tratada? Vamos 

fazer um lindo desenho, ou cartaz sobre o caminho da água? 

 

4.4. Atividades Complementares 

 

OBSERVAÇÃO:- Professor! Valendo-nos de recursos obtidos através da Internet, transcrevemos 

abaixo um rol de atividades já sugeridas em anos anteriores, que também podem facilitar o seu 

trabalho, com vistas a ajudar o aluno a valorizar a importância da água e a necessidade de adotarmos 

comportamentos corretos sobre sua utilização. 

 

                                                              BOM TRABALHO! 



 

 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

*********************************************************************** 

 



PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE AMPARO 
“Todo cristão batizado deve ser missionário”  

 

Do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – junho e julho de 2016 
 

 

Olá Professores e alunos! 

 

          [...] A IV Campanha da Fraternidade Ecumênica tem como tema: “Casa Comum, nossa 

responsabilidade” e nos propõe dois objetivos entrelaçados e decorrentes do nosso compromisso de fé. O 

primeiro objetivo tem relação com o tema central dessa Campanha que é o saneamento básico. O 

saneamento básico compreende o abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana, o 

manejo de resíduos sólidos, o controle de transmissão de doença e a drenagem de águas pluviais. [...] (Fonte 

CONIC – Conselho Nacional das Igrejas Cristãs). Fragmento. 

 

       Hoje vamos refletir sobre a água, sua importância para a saúde, bem como a necessidade de que ela seja 

bem cuidada para não ser contaminada evitando problemas para a saúde.  

 

a) O que houve com o nosso planeta que as águas estão sumindo e criando imensas dificuldades 

para as pessoas? 

 

b) O que podemos fazer para que nós e as gerações futuras tenhamos água de qualidade? 

   

Texto 1- A água no mundo 

        A água é muito importante para a nossa vida. Ela está presente em muitas atividades do nosso dia-a-dia. 

Em nossa higiene diária, quando tomamos banho, lavamos as mãos antes das refeições, escovamos os 

dentes, etc. Está presente também em nosso lazer, quando nos refrescamos no rio, nas praias ou nas piscinas. 

A água também é fundamental para a hidratação do nosso corpo quando bebemos água e outros líquidos. 

Utilizamos também nas tarefas domésticas, como lavar roupas, limpar pisos, etc. 

         Há muita coisa para saber a respeito da água, ela está presente nos menores movimentos do nosso 

corpo, como no piscar de olhos. Afinal, somos compostos basicamente de água em mais de 70% do nosso 

corpo. 

    A água é um elemento essencial para a nossa vida, mas a água potável não estará disponível 

infinitamente, ela é um recurso limitado. A água também se encontra ameaçada pela poluição, pela 

contaminação e pelas alterações climáticas que o ser humano vem provocando, trazendo grande perigo para 

a saúde e bem estar do homem. Por isso cada um de nós deve usar a água com mais economia. 

http://www.smartkids.com.br/especiais/agua 

 1- A água pode ser encontrada em nosso planeta em três estados físicos. Quais são eles? 

2- Na natureza, onde podemos encontrar água na forma sólida? 

3- A maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Explique porque tanta água não é suficiente para 

atender às necessidades humanas. 

5- Na região onde você mora, existe mais água doce ou salgada? Dê dois exemplos. 

6- Que atitudes poderemos ter para evitar que a pouca água doce existente no mundo acabe? 

7- Que benefícios a água traz para todos nós? 



8- Quando a água pode provocar prejuízo? 

9-  Apresente duas atitudes que podemos ter em nossas casas para preservar a água 

Pesquisa: De que forma seria possível transformar a água salgada dos mares em água boa para beber. 

 

Texto 2- A Importância da Água  

 

A água transforma tudo. Sem acesso a ela, somos nada.  

            A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos 

dela para viver. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os 

rios e destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossas vidas. 

            A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização 

humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na 

sociedade. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de 

vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e até 

como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. 

Segundo as estatísticas, 70% da superfície do planeta são constituídos de água. Dessa água toda, de longe 

o maior volume é de água salgada e somente 2,5% são de água doce e, desses míseros 2,5%, quase 98% 

estão “escondidos” na forma de água subterrânea. Isto quer dizer que a maior parte da água facilmente 

disponível e própria para consumo é mínima perto da quantidade total de água existente na Terra. Nas 

sociedades modernas, a busca do conforto implica necessariamente em um aumento considerável das 

necessidades diárias de água. 

Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Em 

relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição física das plantas. A falta 

d’água em períodos de crescimento dos vegetais pode destruir lavouras e até ecossistemas devidamente 

implantados. Na indústria, para se obter diversos produtos, as quantidades de água necessárias são muitas 

vezes superiores ao volume produzido. 

Fonte; http://brasildasaguas.com.br/educacional/a-importancia-da-agua/ (fragmento) 

Questões: 

1- O texto inicia com a frase: ”A água é muito importante para a nossa saúde”. Explique esta afirmação. 

2- Segundo o texto, a água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os 

aspectos da civilização humana. Cite alguns aspectos, 

3- Em seu ponto de vista por que devemos considerar a água um bem precioso?    

4- Explique 2,5% são de água doce e, desses míseros 2,5%, quase 98% estão “escondidos”  

5- Por que a Água é tão necessária à lavoura e à indústria?    

6- Pesquise na internet, um texto sobre o tema água, leia e discuta com seus colegas.  

7- Mural: Organizar um mural com todos os textos e coloque no pátio da escola.       

 

 



Atividades de Seguimento:-  

a) Leia um texto sobre a Importância da água, com sua família. Pode ser o texto por você pesquisado ou 

um dos dois que se encontram neste folheto. 

b) Combine com a sua família duas ações que irão desenvolver para baixar o consumo de água em sua 

casa. 

***************************************************************************************     

PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE AMPARO 
“Todo cristão batizado deve ser missionário”  

 

ENSINO MÉDIO – junho e julho de 2016 
 

 

TEXTO 1 -  MERGULHAR NO MUNDO E NA VERDADE 

Vivemos tempos em que é preciso definir-se, enfrentar as consequências sem atitudes que envergonhem, 

embora sem estúpidas ostentações. Lutar por defender as ideias nas quais acreditamos palpitar a realidade do 

mundo em que vivemos, dizer nãos às atitudes passivas ou conformistas, dizer não às contemporizações, 

“aos panos quentes”. Definir-se, atuar com retidão e sem fingimentos, porém com transparência e decisão: 

desenvolver nossa atividade sem dramatismo, mas sem medos que a nada levam; dar um testemunho simples 

por suas maneiras, porém firme por sua permanência e definido por sua transparência. Ser as mãos que 

aliviam, os olhos que orientam, os braços que ajudam, as mentes que criam soluções. Mergulhar no mundo 

para mudar-lhe as estruturas injustas, criando novos ambientes que possibilitem e facilitem a vida do amor 

mútuo. 

 

TEXTO 2  - IDEOLOGIAS E AMBIÇÕES 

 

Você, jovem, se rebela diante deste mundo dividido e contraditório em que circulam a droga da indiferença, 

o ópio do prazer, da comodidade, a febre do dinheiro ou do poder. Ideologias irreconciliáveis, ambições que 

se atropelam. Causam-lhe nojo a mentira, o cinismo, as manobras escusas, a hipocrisia; atormenta-o a 

angústia deste mundo, história coberta de sangue e de ódio, tão desgastada em violência e guerras cruentas. 

Revoltam-no a injustiça dos “justos”, a estupidez “dos prudentes”, a inoperância dos “declamadores”, a 

tirania dos “libertadores”. E o que faz você? Comenta-os na escola, na rua, nos escritórios, no trabalho? O 

mundo continuará igual. Talvez pior. Os que criticam o mundo não o mudam; mudam-no quem nele 

trabalha, os que se esforçam em despejar nele sua generosidade, seu entusiasmo, sua doação, seu sacrifício. 

 

ATIVIDADES SUGERIDAS 

 

1- Ao ler ambos os textos, em que pontos eles convergem? Tente fazer uma análise bem firme desses 

pontos convergentes. 

 

2- Que atitudes o jovem deve ter para que o mundo se torne sem violência, injustiça, partindo de sua 

própria visão de mundo. 

 

3- O que você pode deduzir deste pensamento: “ Todos devem ser tratados com o máximo de 

caridade e compreensão.  

 

4- No texto 2, o que você pode colocar com fatos vivenciados em sua vida:   “droga da indiferença”, 

ópio do prazer”, “febre do dinheiro e do poder”. 

 

5- Ao ler o texto 2, o que mais o indigna, por quê? 



 

6- Ao ler o Texto 1 como você se define e como você mergulha no mundo pós-moderno? 

 

 

 

A Pastoral da Educação deseja a todos os estudantes: Férias Felizes com Paz e Alegria! 

 


