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“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

 “Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus.” (Mateus 7, 17) 

Amados Educadores  

A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26). Aí 

esta a imensa dignidade da cada pessoa humana, que “não é somente alguma coisa, mas alguém”. O Criador 

pode dizer a cada um de nós: “Antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia” (Jr 1,5). Fomos 

concebidos no coração de Deus: queridos, amados, necessários. Nisso tudo reside a dignidade de nosso 

trabalho: auxiliar as famílias na educação das crianças e jovens para um mundo renovado, como projetou o 

Criador. 

                                                                     Carinhosamente, 

                                              Comissão Diocesana da Pastoral da Educação 
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DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

Educação Infantil - 1º ao 5°ano do Ensino Fundamental - Agosto de 2016 

 

1. Uma palavra aos professores:- Como se sabe, a Campanha da Fraternidade deste ano é ecumênica e para seu 

desencadeamento conta com a participação não somente da Igreja Católica, mas de outras Igrejas Cristãs, dada a 

necessidade de conscientizar o nosso povo sobre medidas de saneamento básico e, consequentemente, provocar a 

mudança de atitudes da população face a esse problema. O déficit de saneamento básico em nosso país é ainda 

grande, com sérias consequências para a saúde da população e para o meio ambiente. Incluir, portanto, esse 

assunto no currículo escolar dando-lhe a devida atenção é o que se espera da escola consciente de seu papel na 

formação das novas gerações, independentemente de qualquer credo religioso. 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinhos! 

Temos dito sempre que Deus fez para nós o planeta Terra com uma riqueza de bens a serem utilizados pelo homem, 

a obra-prima e a mais importante de toda a criação. Ter a cidade com saneamento básico é garantir vida melhor e 

saúde para a população. Cabe ao Governo Federal a melhoria das cidades e a “garantia de saneamento básico”. Isso 

está previsto na Constituição Federal que é a nossa lei maior e que trata de nossos direitos e deveres. Para que esse 

benefício seja assegurado a todos, faz-se urgente que as famílias e as pessoas busquem junto ao poder público da 

sua cidade a execução dessa ação. 

3. Uma história para ilustrar:- Rosana morava num bairro novo, afastado do centro da cidade e frequentava a escola 

local. Todos os dias, Rosana ia e voltava da escola com sua tia Tereza que era merendeira. 



Um dia, no início da tarde, ao retornar à sua casa, ela teve uma grande surpresa: havia um imenso buraco aberto em 

sua rua. Tratores se movimentavam de lá para cá retirando a terra e trazendo enormes tubos de cimento. Sua mãe e 

seus vizinhos aglomerados na calçada observavam a novidade. 

- Vem para cá Rosana! – gritou Maria das Dores, sua amiga, apontando uma tábua colocada em ponto estratégico 

para permitir que os moradores da rua tivessem acesso às suas casas. 

- O que é isso? – disse Rosana ainda surpresa. 

- Isso Rosana, é o saneamento básico – disse o pedreiro João, especialista em construções. 

Rosana ficou matutando sobre o que queria dizer saneamento básico. Ela nunca tinha ouvido aquela expressão e 

nem atinava a finalidade daquela vala tão comprida em sua rua.  

- O prefeito, finalmente, atendeu o nosso pedido e resolveu cuidar da saúde e da vida do povo da Comunidade do 

Papoco, nosso bairro – continuou falando o João. 

- Como assim? Insistiu Rosana ainda sem entender. 

Maria das Dores puxou a amiga para o lado e falou baixinho em seu ouvido:- 

- Agora o cocô, o xixi e as águas sujas vão seguir por esses tubos para um lugar certo e seguro. 

Nessa hora se escutou um grito. Dona Francisquinha, ao tentar descer pela tábua, escorregou e quase caiu. Todos 

correram para ajudar e alguns meninos, por brincadeira, pularam na vala. 

O homem que dirigia o trator parou de manobrar e disse: 

- Por favor, vocês precisam ajudar! 

- O saneamento básico é direito de todos e é bom para todos, mas temos que colaborar e  agradecer ao nosso 

prefeito essa melhoria para nosso bairro – insistiu Rosana, ainda sem entender muito bem. 

4. Sugestões de atividades 

   4.1. Ler ou contar a história para a classe explorando a importância do saneamento básico para a saúde e o bem 

estar da população, principalmente no que se refere à rede de água e esgoto. 

   4.2. Hora da Conversa:- Após a apresentação da história, provocar uma reflexão sobre o texto, deixando que as 

crianças exponham livremente sua opinião sobre o assunto, a partir das experiências que trazem (currículo oculto). 

Provocar a reação da classe através de questionamentos. Exs:- 

       a) Vocês sabem o que é esgoto? 

       b) Na sua rua tem saneamento básico? 

       c) Você acha que o saneamento básico é importante para a vida e a saúde das pessoas? 

       d) Como é a casa das pessoas que respeitam a natureza e colaboram com o saneamento básico? 

       e) Como se percebe que alguém não cuida da natureza?  

       f) Em nossa classe estamos contribuindo para o saneamento básico? Como? 

   4.3. Normas de conduta dos Heróis da Natureza:- Lembrar que, no início do ano, as crianças quiseram se tornar 

Heróis da Natureza. Para tanto, levantar com elas algumas normas para seguir e assim se tornar de fato um Herói.   



       a) Em casa: higiene ao usar o banheiro – cuidar da ordem, limpeza e arrumação de seu quarto – ajudar a lavar a 

louça para evitar o acúmulo de restos de comida – conservar tampada a lata do lixo, tanto da pia como da cozinha e 

da casa – colocar bem fechado o lixo na rua, em lugar apropriado para a coleta – separar o lixo que pode ser 

reciclado – manter limpo o quintal – verificar se há vasos ou vasilhas com água e eliminá-la para evitar o mosquito da 

Dengue – lavar as mãos sempre que volta para casa e também antes das refeições. Etc... 

       b) Na escola: manter limpa sua carteira – manter em ordem e com cuidado o material escolar – jogar o lixo no 

lixo – ajudar a apagar a lousa no final da aula – colaborar no uso e na conservação de móveis e equipamentos da 

classe – atender a professora no que precisar – lavar as mãos antes da merenda – manter e respeitar a fila durante a 

distribuição da merenda – usar adequadamente o sanitário – dar descarga depois de seu uso – colaborar para a 

limpeza dos banheiros e das dependências da escola – recolher lixo do chão – conservar plantas e jardins, se houver. 

       c) Nos locais públicos: não jogar lixo no chão – não pisar na grama ou nos canteiros – não colher flores dos 

jardins – respeitar os sinais de trânsito – usar a faixa de pedestres para atravessar a rua. Etc... 

Observação:- Essas normas podem contribuir para que apareçam os comportamentos desejáveis e facilitar o 

trabalho do professor no que se refere à ordem e disciplina. Sugerimos que sejam levantadas a cada dia, conforme a 

necessidade. Seria bom que os alunos fossem anotando-as numa caderneta. No final da aula pode-se fazer uma 

avaliação de seus resultados. É importante também que o professor cobre continuamente aquelas que não foram 

seguidas. Uma avaliação de todos os trabalhos no final do dia sempre ajuda a reflexão sobre o desempenho de cada 

um. 

   4.4. Visita a uma estação de tratamento de água:- Se possível, planejar e agendar essa excursão, preparando a 

classe sobre o comportamento que se espera dela nesse local; planejar também as perguntas a serem feitas e o que 

deve ser observado. Após a visita pedir que os alunos, em grupos, façam um relatório sobre o que viram e 

aprenderam. As crianças menores podem fazer desenhos e/ou cartazes. 

   4.5. Campanha educativa de prevenção da Dengue. Em grupos, os alunos confeccionam cartazes para serem 

colocados na escola, em casas de comércio e outros locais adequados. Os dados dos cartazes podem ser os que se 

seguem:- 

MEIOS DE PREVENÇÃO DA DENGUE 

A única forma de prevenir a doença é acabar com o mosquito e para isso é preciso:- 

  a) Eliminar recipientes que possam acumular água: garrafas, latas, pneus, tampas de garrafa, sacos plásticos, 

cascas de ovos, etc..., ou seja, manter o quintal, ruas e locais públicos sem lixo. 

  b) Manutenção adequada de:- 

        - Caixa d´água:- mantê-la bem tampada 

        - Vasos de plantes:- colocar areia nos pratinhos 

        - Bebedouros de animais:- trocar a água e lavá-los diariamente 

        - Limpeza de calhas 

        - Tratamento de água da piscina pelo menos uma vez por semana. Etc... 

5. Atividade de seguimento:- cada aluno faz um pequeno cartaz sobre a Dengue para afixá-lo em casa. 

 

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



DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

        Do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental - Agosto de 2016 
 

Olá Professores e alunos! 

  A Campanha da Fraternidade deste ano é ecumênica e para seu desencadeamento conta com a participação não 

somente da Igreja Católica, mas de outras Igrejas Cristãs, dada a necessidade de conscientizar o nosso povo sobre 

medidas de saneamento básico e, consequentemente, provocar a mudança de atitudes da população face ao  

problema. O déficit de saneamento básico em nosso país é ainda grande, com sérias consequências para a saúde da 

população e para o meio ambiente. Incluir, portanto, esse assunto no currículo escolar dando-lhe a devida atenção é 

o que se espera da escola consciente de seu papel na formação das novas gerações, independentemente de 

qualquer credo religioso.   

        Hoje vamos refletir sobre algumas questões ligadas ao saneamento básico, e os principais problemas 

ambientais provocados pela falta do mesmo. Este assunto merece a atenção dos educadores e medidas para 

conscientização da população. 

 Texto 1 – O que está acontecendo com nossa casa? 

       Ricardo cursava o 7º ano numa escola pública da comunidade Sucesso onde morava. Foi na escola, participando 

do Projeto: “A Terra é a nossa casa”, que ele começou a prestar atenção em problemas que afetam a vida das 

pessoas da sua comunidade. 

        Águas escuras e com cheiro insuportável corriam nas ruelas estreitas.  Muitas casas não tinham fossas e algumas 

sequer tinham banheiro. Crianças andavam descalças, tinham doenças de pele, resfriados constantes e vermes que 

deixavam seus rostos pálidos e suas barrigas grandes. 

         Ver essa realidade começou a incomodar Ricardo e ele trouxe o assunto para as rodas de conversa do Projeto. 

Conversando, eles chegaram à conclusão de que a comunidade precisava de saneamento básico. 

           Decidiram realizar encontros com os pais na escola e conversar sobre o assunto. Depois organizaram uma 

caminhada com muitos cartazes e conseguiram que a televisão viesse e entrevistasse algumas pessoas, entre elas 

Ricardo. 

            Foram colhidas mais de mil assinaturas e uma comissão de alunos, pais, profissionais da escola e moradores 

foram até a Assembleia Legislativa levando a solicitação para terem sua comunidade saneada. 

            A luta foi um sucesso! Com ruas saneadas a saúde de todos melhorou e a vida ficou mais saudável e feliz!                

 (Texto extraído do livreto Casa Comum, nossa responsabilidade, Ensino Fundamental II, 6º ao 9º ano, Campanha da 

Fraternidade Ecumênica 2016). 

 

1- Pesquisa: a) O que é saneamento básico? b) Na sua cidade todos os bairros são saneados?    

c) Existem muitas doenças em seu bairro? d) Já tentaram descobrir por quê?  

 

2- Reflexão sobre o texto: a) Qual a sua opinião sobre o papel que Ricardo exerceu em sua 

comunidade? b) Que doenças são comuns devido à falta de saneamento básico? c) Como você acha 



que as doenças desse tipo acontecem na vida das pessoas, principalmente das crianças? d) O prefeito 

é o único responsável para que haja saneamento básico na cidade em que governa?  e) Quem são os 

responsáveis?  f) Que aspectos estão envolvidos na implantação do saneamento básico em uma 

região?  g) Como poderei ajudar as gerações futuras da minha cidade? 

 

3- Leitura: Peça aos alunos para trazerem reportagens sobre saneamento básico, leia uma por dia 

discutindo-as, primeiramente em pequenos grupos e depois coletivamente. 

 

4- Painel: Organize um painel com as reportagens em sala de aula ou no pátio da escola. 

 

5- Coletar gravuras: Procure em jornais e revistas fotografias que mostrem como a falta de 

saneamento polui e traz consequências para a nossa saúde e o meio ambiente. 

 

6- Confecção de cartazes: Confeccionar cartazes informativos e de campanha de conscientização da 

nossa responsabilidade com o meio ambiente. Maquetes ou desenhos sobre o tema: uma estação de 

tratamento de água; uma rede de esgoto etc. 

 

7- Reflexão: 

        

Que qualidade (s) deve ter alguém para poder ajudar a transformar o 

mundo? 
 

Atividades de Seguimento:-  

a) Converse com sua família sobre as atividades desenvolvidas sobre saneamento básico. 

 

b) Ler ou contar a história do Ricardo para seus familiares explorando a importância do saneamento básico 
para a saúde e o bem estar da população, principalmente no que se refere à rede de água e esgoto. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

ENSINO MÉDIO - Agosto de 2016 

 

TEXTO I – A VIDA SEMPRE SE REINICIA 

A vida não é um acaso. Ela determina sempre um reinício porque ela não é uma circunstância, assim como 
a felicidade não é um estado de espírito. Crer também não é casual, porque viver é recomeçar todos os dias para 
amadurecer nossa compreensão, nossa confiança em nossas conquistas, em nossos ideais. Recomeçar é acreditar 
que a vida se renova nos nossos pensamentos e, sobretudo, nas nossas atitudes, no fazer e refazer de nossa rotina. É 
por isso, queridos jovens, que reiniciamos mais um semestre de estudos, de vivência, de reencontro com os amigos, 
visando à reta final de mais um ano de estudos. As férias, tão merecidas, terminaram e é deste lugar, deste ponto, a 
escola, que recomeçamos mais uma etapa de caminhada. Que seja, portanto, um recomeçar por meio de um gesto 
amigo, um abraço, pois só assim a vida passará a ter sentido! 

 
TEXTO II – SOMOS TODOS ESTRANGEIROS 

 
Hoje em dia, nada se busca tanto, nada se deseja ardentemente como a paz: paz para o mundo, para nossas famílias, 
para cada um de nós. Porém, nenhuma se pode comparar com a paz que se produz no interior de cada ser humano. 
Uma paz gerada no bem, na moral, na justiça. Com este tipo de paz, a vida estará fundamentada, garantida. Se em 
nós tudo está ordenado, voltado para o Criador, então. Poderemos desfrutar uma profunda e autêntica paz interior. 
No entanto, a vida, por vezes, se desenrola numa contínua tensão entre o “agora” e o “depois.” Desse modo, o 

jovem presencia um “agora”, um presente lento, inativo, fechado, sem luz que, necessariamente, irá corresponder a 

um “depois”, a um futuro, de trevas, de desilusão, de fracasso, de desterro – caminho que pode se enveredar para 

coisas de “não”. 

Conclui-se, pois, que o “depois”, o futuro, só se constrói com os “agoras” de cada momento e será impossível 

pretender um amanhã feliz e satisfeito se não realizarmos as coisas com toda a plenitude de vida, com todo o 

entusiasmo de ação, com toda a entrega de um amor verdadeiro e pleno. Amanhã será o projeto da manhã que 

passou, e assim sucessivamente. Por isso é que dizemos que somos peregrinos neste mundo, somos estrangeiros. 

Portanto, cada um deve usar os dons que recebeu de Deus, buscando sempre a sua vocação para que a vida não seja 

estéril e inútil.  Estar sempre empenhado em servir, em ser amigo. Ser sincero nas menores atitudes é importante, 

mais importante, ainda, é termos disponibilidade para ajudar aos que nos estão próximos a nós. 

 

ATIVIDADES SUGERIDAS 

1- Chegou o momento de reiniciarmos um novo semestre de estudos. Para alcançarmos bons resultados, 

necessitamos de recolocar nosso “trem de ferro”, a vida, nos trilhos.  Importante retomarmos alguns pontos 

que constituem nossa meta de vida: 

a) Queremos a paz, porém ela se encontra longe da sociedade e, por isso, nosso coração se angustia e sofre 

as consequências de nossas escolhas. Que escolhas vocês acreditam que ajudam a encontrar a paz, tanto 

interior, quanto a exterior? 

b) Às vezes, somos guiados por atitudes egoístas, que nos são prejudiciais. O que deve pesar mais na sua 

vida: as preocupações diárias ou a disponibilidade para com os familiares e amigos? Comentar essa 

escolha por meio de exemplos de vida. 

 

2- Ao fazer uma reflexão sobre seu viver, quais pontos merecem ser revistos e recomeçados? 

 

3- Quais critérios devem ser levados em conta para se ter um futuro promissor, cheio de realizações? 

 



4- Quais os dons que você recebeu de Deus e lhe têm proporcionado um viver tranquilo? 

 

5- O que sugere o título: Somos todos estrangeiros (o termo, aqui, não significa viver em outro país). 

 

6- Dar exemplos de paz focada na moral, na justiça, no bem, na liberdade. 

 

A Pastoral da Educação deseja a todos um feliz semestre de estudos e companheirismo! 

 


