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“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 “Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente..” ( Mateus,4, 19) 

 

Amados Educadores  

 

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). 

Porque fomos escolhidos por ELE a militar na Educação, devemos difundir as suas mensagens. 

Pedimos a Deus que nos ajude a levar os valores cristãos às variadas e complexas realidades 

culturais. 

 

                                                                     Carinhosamente, 

                                              Comissão Diocesana da Pastoral da Educação 

 

********************************************************************** 
DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

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

 

1. Uma palavra aos professores:- Estamos vivendo um momento que podemos considerar definitivo 

para influir sobre a continuidade da vida em nosso planeta Terra. Que mundo queremos deixar para 

nossos filhos e para as outras gerações? A devastação, a poluição e a destruição ambiental têm 

aumentado a cada dia e já experimentamos as consequências disso. A Terra é um sistema vivo e 

complexo que nos foi presenteado por Deus e nós, educadores, somos certamente os mais indicados 

para ajudar a cuidar desse presente.  A escola sempre poderá ser um agente de mudança,  desde que se 

proponha a ajudar a promover a justiça climática e a assumir sua responsabilidade pelo cuidado com 

nossa Casa Comum, ou seja o respeito e a defesa da Terra como nosso lugar de moradia e existência e 

sobre os cuidados dos bens da natureza. 

 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinho Conforme já lhes dissemos este é o ano de 

aprendermos muita coisa sobre como preservar o nosso planeta e nos tornarmos colaboradores de Deus 

na grande obra da criação Infelizmente, as pessoas de muitas gerações não souberam zelar pelo que era 

de todos e a natureza, como bem próprio. Hoje, vemos o nosso planeta sem a beleza que lhe foi dada 

na sua origem. Vamos ser mesmo “Heróis da Natureza”, como combinamos? É preciso fazer a nossa 

parte para que a terra fique bonita de novo Neste mês, temos duas histórias para lhes contar:- 

 

3. A história de Helenita.  O que está acontecendo com a nossa casa?  
   Elenita era uma menina alegre e estava sempre disposta a ajudar sua mãe. Ela não jogava lixo no 

chão, nem mesmo um palito de picolé. Infelizmente, o mesmo não acontecia nas proximidades de sua 

casa, onde havia um terreno abandonado. Lá os moradores da vizinhança costumavam jogar o lixo de 

suas casas que ia se acumulando. De vez em quando, alguém, pensando que estava ajudando, ateava 

fogo. A fumaça logo se espalhava e Elenita, que era muito alérgica, começou a tossir bastante e a ficar 

com febre. Em uma dessas ocasiões, preocupada, sua mãe a levou ao médico e descobriu que a filha 

estava com pneumonia. Orientada pelo médico elas passaram alguns dias na praia até, Elenita 

melhorar, recuperando sua saúde. Quando voltaram para casa ela e sua mãe convocaram todos os 

vizinhos para organizar um protesto contra aqueles que sujando as ruas da cidade, sujam a sua própria 



casa. Essa ação deu bom resultado pois todos os vizinhos passaram a fiscalizar para que ninguém 

colocasse mais lixo ali, (fonte CONIC/ CNBB/ CF 2016 ) 

 

     3.1. Reflexão sobre o texto:- Conversar sobre a história possibilitando que os alunos exponham as 

ideias que têm sobre o assunto (experiências anteriores/ currículo oculto), propondo questões como as 

que se seguem:- Exs. Vocês têm o costume de não jogar nada no chão? Na sua casa quantas vasilhas 

de lixo são usadas? (ex. lixo da pia, do banheiro, do quintal) Quem recolhe o lixo é sempre a mamãe? 

Você também ajuda? O caminhão do lixo passa todos os dias? A que horas ele costuma passar? Como 

é feita a coleta?  Quanto tempo antes de o caminhão passar se deve por o lixo na rua? O que pode 

acontecer se colocamos o lixo muito tempo antes da hora? A situação descrita nessa história acontece 

no lugar em que moram? Se vocês estivessem no lugar da mãe de Helenita, o que teriam feito? 

 

   3.2. Atividades de Educação Artística – Exs:- 

        - dramatização da história – cada grupo ensaia e apresenta a história dramatizada para toda a 

classe. 

        - confecção de cartazes com desenhos ou figuras recortadas de revistas sobre os cuidados com o 

lixo e expor na classe, ou escola. 

        -  em grupos, transformar a história numa história em quadrinhos. Etc. 

 

4. A história de Pedrinho – O Vovô Sabe-Tudo 

    Pedrinho foi passar as férias de julho no sitio de seu avô. Aproveitou bastante! Além de se encantar 

com as manhãs radiosas, com o céu azul, com o murmúrio do riacho e as noites estreladas, gostava de 

observar os animais, as plantas e as flores. Acostumou-se até a levantar cedinho, de tanto o galo 

cantar! 

   O avô de Pedrinho é uma pessoa muito simples, mas de muita sabedoria sobre as coisas. Pedrinho 

deu-lhe até o apelido de “Vovô Sabe-Tudo”. Gostava muito de conversar com ele. 

   Certo dia, ao fim da tarde, estavam os dois sentados na varanda da casa observando o pôr do sol, 

naquela hora em que o céu se tinge de vermelho e a natureza se apresenta ainda mais linda, envolta 

numa sensação de calma e tranquilidade. Pedrinho então perguntou ao vovô: 

   - Vô, como será que tudo isso passou a existir? Para que e para quem existem essas coisas? 

   O vovô então foi lhe contando que Deus ama muito os homens e, em sua sabedoria e bondade, quis 

partilhar conosco toda a sua criação. Para isso, concedeu aos seres humanos inteligência e liberdade 

Para que pudéssemos completar sua obra, aperfeiçoando-a cada vez mais para que tudo fosse para o 

nosso bem e o bem dos outros. E o vovô, vendo o interesse do neto, continuou: 

   - É uma pena que os homens não entenderam isso e fizeram muita coisa que destruiu a natureza. 

Veja só: quando nosso país foi descoberto havia aqui milhares de árvores diferentes, tão altas que 

pareciam tocar o céu. Hoje, nossas montanhas estão desnudas, quase sem vegetação e, quando vêm as 

chuvas, o solo fértil é levado pela erosão, causando enchentes devastadoras. 

   Pedrinho então acrescentou: 

   - É isso mesmo vô, vejo sempre na TV casas e cidades invadidas pelas águas, desmoronamentos, 

destruição e pessoas até feridas ou morrendo... 

   Foi dai que o vovô continuou: 

   - Alguns dizem que as enchentes são naturais. Mas, elas acontecem, em parte, porque as pessoas não 

cuidam da terra, cortam árvores, jogam lixo nos rios, poluem as nascentes e fazem tantas outras 

agressões à natureza. Elas não entendem que os danos recaem sobre elas mesmas, pois, por exemplo, 

sem as árvores as montanhas ficam desprotegidas e, quando vêm as chuvas, o solo fértil é arrastado e 

os lugares ficam inundados. Veja como, sem as árvores, nossa sobrevivência fica mais difícil. 

   - E por que as pessoas fazem isso, vó? Perguntou, Pedrinho. 

   - Elas se esquecem de que a natureza e a vida são presentes de Deus para todos nós e de que Ele 

precisa de nós como seus colaboradores na grande obra da criação. 



   Triste e pensativo, Pedrinho ficou em silêncio; elevou então a Deus um pedido para que os homens 

mudassem de atitude e se dispôs a sempre ajudar a preservar a natureza naquilo que pudesse. 

   A essa hora, a noite tinha caído e as estrelas e a lua brilhavam no céu... lindos presentes de Deus. 

 

    4.1 Sugestões de atividades decorrentes do texto 

Observação:- O texto se presta a várias finalidades, entre elas: a) sensibilizar o aluno para reconhecer 

a natureza como uma dádiva de Deus, que a fez perfeita e equilibrada. b) aguçar a curiosidade das 

crianças para os fenômenos naturais: nascer do sol, cair da tarde, época das chuvas, etc. c) vivenciar as 

experiências que as crianças trazem sobre a vida dos animais, o crescimento das plantas, etc. d) 

reconhecer nas pessoas mais velhas uma fonte de informação e valorizá-las pela sua grande 

experiência das coisas do mundo. e) aprender a agradecer a Deus por tudo o que recebemos. 

f)despertar na criança atitudes de cooperação para preservar o meio ambiente, desde os gestos mais 

simples do dia a dia. Sugerimos;- 

     A) Ler ou contar a história para a classe, adaptando-a ao nível dos alunos. A seguir, conversar com 

eles explorando a experiência que trazem sobre o assunto. 

    B) Planejar com a classe uma excursão pelas redondezas da escola, de preferência por um parque ou 

jardim, para observar a natureza e tudo o que existe ao seu redor. As crianças devem anotar tudo o que 

viram, ouviram, tocaram e sentiram (formas, cores, perfumes, tamanho, etc) 

    C) Em grupos, a partir da atividade anterior, as crianças elaboram um cartaz, ou relatório (produção 

de texto) destacando do que viram: COISAS QUE SÃO PRESENTES DE DEUS – COISAS 

MODIFICADAS PELO HOMEM. 

    D) Cada grupo escolhe um repórter e a classe simula um programa de TV para apresentar uma 

reportagem sobre a excursão. (Sugere-se que os alunos construam a TV com caixa de papelão obtida 

em supermercado) 

    E) Estabelecendo relações causais: O aluno deve pensar e descobrir o que é certo fazer, em situações 

como as que se seguem:- Exs:- 

        a) Deus criou a água, a terra, as plantas e os animais. Como podemos ter alimentos e uma vida 

saudável para todos, sem deixar de cuidar e respeitar todas as criaturas de Deus? 

       b) Nas creches, asilos, orfanatos há pessoas que precisam de roupas, alimentos, brinquedos, etc. O 

que podemos fazer para ajudá-las? (conforme a reação dos alunos, pode-se suscitar na classe, ou 

escola, uma Campanha Educativa para doação de coisas que necessitam e preparar uma visita para 

entregá-las ). 

       c) A DENGUE, A ZIKA E A CHICUNGUNYA  são doenças que assustam o nosso povo. Ajudar 

a combatê-las também é educação ambiental. Quais os cuidados que devemos ter?    

       d) Ao colocar o lixo na rua para ser coletado é preciso evitar que os cães o revirem e espalhem seu 

conteúdo, sujando as calçadas. Para evitar isso  o que se recomenda?    

       f) A escola é o nosso segundo lar. Para colaborar com sua ordem e limpeza o que é preciso fazer? 

   F) Exercício de completar frases do tipo:;- 

       a) A terra sem árvores seria um grande ..................   d) Para reciclar o lixo devemos........................ 

       b) As coisas do mundo que são boas são................   e) Plantar árvores ajuda a ................................ 

       c) As coisas do mundo que são ruins são................   f) Jogar lixo nos rios causa............................... 

   G) Momento de interiorização:- Apresentar à classe dois tipos de gravuras: uma que represente 

aspectos da natureza calma e tranquila (árvores, montanhas, praias, sol nascente e poente, flores  aves, 

animais , etc. A outra deve representar cenas de destruição da natureza (queimadas, enchentes, 

poluição, etc. Pedir que cada criança escreva uma frase (ou desenhe) numa ficha dizendo o que sente 

ao ver tudo isso. Socializar para a classe, colocar no mural, etc. 

   H) Após suscitar na classe as muitas ações (mesmo as mais simples) que podemos fazer para salvar o 

planeta, estabelecer com os alunos alguns critérios de compromisso semanal distribuindo entre eles, 

em determinado dia da semana, fichas com a frase para completar :”PARA COLABORAR COM 

DEUS ESTE SERÁ MEU COMPROMISSO NESTA SEMANA! – recolher as fichas e socializar para 

a classe. 



   I) Construir com a classe um painel sobre o tema: DEUS É O CRIADOR DE TUDO O QUE 

EXISTE E NÓS SOMOS SEUS COLABORADORES Motivar a classe para escrever, ou desenhar, 

seu compromisso  para  preservação das coisas criadas, como um HERÓI DA NATUREZA.  

  J) Dinâmica do espelho:- a) Material:- Um espelho escondido dentro de uma caixa com tampa.      b) 

Ambiente de silêncio e interiorização 

      c) Desenvolvimento:- O professor orienta a classe dizendo: - Vocês vão pensar em alguém que 

possa ajudar a resolver os problemas da limpeza de nossa escola (e de nossas casas também), alguém 

que jogue o lixo no lixo, que conserve sua carteira sempre limpa, que saiba usar adequadamente os 

sanitários, que possa colaborar para manter nossa escola sempre limpa e bonita. Enfim, alguém  que 

possa merecer  o título de “Herói da Natureza”. Deixar então um momento para esta interiorização. A 

seguir, dizer:- Agora vocês vão se encontrar aqui frente a frente com essa pessoa. O professor orienta 

para que, um a um, em profundo silêncio e respeito, todos se dirijam até onde está a caixa, olhem o seu 

conteúdo, tornem a tampá-la e voltem silenciosamente ao próprio lugar, continuando a reflexão, sem 

se comunicar com os demais. Em seguida, faz-se a partilha dos próprios sentimentos, das reflexões e 

conclusões de cada um. É importante conversar sobre o objetivo da dinâmica. 

 

5. Atividade de Seguimento:- Combinar com a família sobre o tratamento e os cuidados que vão 

passar a ter com o lixo doméstico e, em momento marcado, socializar com a classe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE AMPARO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

Olá Professores e alunos! 

 

       (...) “Assumir a responsabilidade com a Casa Comum exige uma profunda mudança no estilo de 

vida e nos valores que orientam a nossa ação. Nosso modelo de sociedade está baseado no consumo e 

na aparência. Para suprir essas necessidades, sacrificamos a Casa Comum, que é o espaço em que 

habitamos”. (...) Edições CNBB, Casa Comum, nossa responsabilidade, Ensino fundamental 6º ao 9º 

ano. (Capa, verso). 

      Nem sempre estamos atentos para atitudes simples, por exemplo, o descarte correto do lixo, ligar 

nossas casas às redes de esgoto. É preciso fazer a nossa parte, dirigir nossos esforços na busca da 

redução da produção de lixo, um dos objetivos da nossa contribuição ao saneamento básico. 

 

    Texto I- O que está acontecendo com nossa casa?    

 

     Maria, Marta e Marília são irmãs trigêmeas.  Muito unidas e amigas, sempre foram ativas e 

empreendedoras. Estimuladas pelos pais, defensores de causas ambientais, desde cedo participaram de 

projetos voltados para a sustentabilidade e a preservação. 

     Um dia, conversando sobre a grande quantidade de lixo produzido no planeta, resolveram adotar 

três práticas para contribuir com a redução dessa produção e com o equilíbrio ambiental. 

      Maria assumiu o “Projeto Sacola Retornável”, Marta o “Projeto de Reciclagem de óleo de 

Cozinha” e Marilda o “Projeto Empresa Cidadã”. Dois projetos são desenvolvidos diretamente no 

condomínio em que moram e têm recebido uma grande adesão por parte dos moradores. 

     Maria organiza oficinas de fabricação de sacolas retornáveis com materiais alternativos e ao mesmo 

tempo esclarece as pessoas para evitarem o uso de sacolas plásticas. As sacolas que ela produz são 

lindas e há até quem use para passear. 

     Já Marta, preocupada por verificar que um litro de óleo de cozinha polui 20 mil litros de água, 

articulou-se com uma cooperativa que produz sabão a partir da reciclagem de óleo de cozinha usado 

e,a cada quinze dias, recolhe o óleo gasto nas residências e encaminha para a cooperativa. Claro que 

ela está sempre incentivando os moradores a guardarem o óleo em recipientes e jamais descarta-los na 

pia. 

     O trabalho de Marília, embora conte com a participação dos moradores, vai muito além dos muros 

do condomínio. Marília escreve cartas para grandes empresas pedindo que elas invistam em 

tecnologias sustentáveis. As cartas ficam expostas em murais, e quem deseja assinar pode fazê-lo 

livremente. Quando as empresas retornam falando sobre suas ações, isso também é divulgado 

estimulando que as pessoas adquiram produtos das empresas que têm compromisso social. Maria, 

Marta e Marília, três irmãs, três jovens comprometidas com a vida. 

    

Sugestões de atividades: 

1- Reflexão: a) Você sabe qual é o destino do lixo em sua cidade? b) Qual a quantidade de lixo 

que você e sua família produzem de lixo por dia? c) Você acha possível viver uma vida mais 

simples produzindo menos lixo?  d) O que é preciso fazer? e) Que atitudes você toma no dia aa 

dia para diminuir a produção de lixo? f) Qual dos três projetos você acha mais necessário? 

Justifique a sua escolha. h) Como temos cuidado de nossa cidade? i) Os habitantes deixam que 

o lixo se acumule nas praças e esquinas?  

 

2- Cartazes: Preparar cartazes com desenhos construídos na sala de aula mostrando um planeta 

bonito e bom para viver. 

 

        Do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – setembro de 2016 



3- Pontuando ações: Quais entre os nossos comportamentos estão reforçando ou negando os 

nossos papéis de cidadãos conscientes e responsáveis pelo nosso planeta? 

4-  

Comportamentos adequados Comportamentos inadequados 

  

  

  

  

  

  

  

                

5- Escolhas: Diminuir o volume de lixo é um hábito cada vez mais urgente e o processo começa  

com as escolhas  que cada um faz. Coloque a seguir à primeira escolha por mim feita, as 

escolhas que você faria. 

1ª Planejar as compras 

2ª ________________________________________________ 

3ª ________________________________________________ 

4ª_________________________________________________ 

5ª _________________________________________________ 

6ª _________________________________________________ 

 

6-  Cenas do dia a dia: Imagine duas cenas: Uma dando o tratamento adequado ao lixo e outra, 

um comportamento inadequado. Agora você pode desenhá-las em papel sulfite e escrever em 

cada uma dela uma mensagem. 

 

7- Momento de reflexão e escrita: Em pequenos grupos escreva em tiras de papel sulfite dois 

alertas sobre a importância da reciclagem do lixo.. 

 

8- Fotografias e visitas: Vamos fotografar ou filmar o lixo da nossa cidade, formar grupos na 

nossa turma e cada grupo escolherá um assunto relacionado ao lixo da cidade e buscará fazer 

visitas conscientizando os moradores. 

 

9- Coleta seletiva: Organizar na escola a coleta seletiva de lixo em depósitos identificados por 

cores: azul: papel e papelão; vermelho: plástico; verde: vidros; amarelo: metal; marrom: 

orgânicos; branco hospitalares; roxo: radioativos; preto: madeiras; laranja: resíduos perigosos; 

cinza: não recicláveis ou contaminados. Organize a coleta seletiva de acordo com o lixo que há 

na escola. 

 

10- Criatividade: Em grupos, crie um panfleto sobre reciclagem de lixo, submeta-o à apreciação e 

correção de seu professor ou professora e após impressão de um pequeno número, distribua na 

rua de sua casa. 

 

11-  Redação: Escreva um texto sobre Reciclagem de lixo e publique-o em um jornal local. 

Solicite ajuda de seu professor ou professora.  

 

12- Atividades de seguimento: Combinar com seus familiares sobre o tratamento e os cuidados 

que terão com o lixo doméstico. 

 

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

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

ENSINO MÉDIO - Setembro de 2016 

 

TEXTO 1 :  UM CAMINHAR PERFEITO EXIGE SEMPRE TOLERÂNCIA 

O tempo presente não é um tempo de acumular bens terrenos ou mesmo de se estar ocupado com 

interesses imediatos, esquecendo-se de investir em uma vida digna, em busca de um futuro feliz. 

Sempre haverá obstáculos durante esta vida, que será sempre um caminho a percorrer e esse trajeto 

deve ser feito com vigilância e  prudência em todas as nossas ações. Isto exige coragem, desapego de 

coisas vãs e além de tudo, não ter medo quando os ventos, as dificuldades, os inimigos [ como a droga, 

o álcool, as más companhias] nos atacam, pois sempre há um bem maior, um bem supremo a nos guiar 

e que vem do Alto.  Portanto, não devemos ceder às tentações de desânimo, de cansaços, pois isto não 

vem de um Espírito de Sabedoria.  

 

TEXTO 2- COMO DEVE O JOVEM PAUTAR SUA VIDA?  

Nem todos os dias são iguais. Você que corre, não se afobe; você que vive, não se angustie; você que 

duvida, não vacile. Se corre, não se precipite; se vive, não se desoriente; se está angustiado, não se 

aflija. Será preciso correr, viver, angustiar-se pois a vida é tudo isso. Mas em todo momento se deve 

ter presente a moderação em tudo. Para todos é a regra de ouro que deve reger nossos atos. Se você 

envereda pelo caminho da verdade, da justiça, da paz, não se extraviará, não incorrerá em erro. 

Devemos ter uma luz em nossa vida para se caminhar seguro, buscando a realização pessoal, a alegria 

de viver O único caminho está centrado em Deus, Aquele que é Pai e só deseja o bem das criaturas. 

Confie no Senhor de todo o seu coração 
e não se apoie 
em seu próprio entendimento; reconheça o Senhor 
em todos os seus caminhos, 

e ele endireitará as suas veredas.  
 
 
ATIVIDADES SUGERIDAS 
 
 

1- Quais os maiores obstáculos que impedem o jovem de hoje a se realizar plenamente? 
 

2- Para se ter uma vida equilibrada, enumere os procedimentos que devem nortear a sua 
vida. 
 

3- O que se pode entender deste trecho acima exposto:  “... não se apoie em seu próprio 
entendimento”? Quais os pilares em que podemos  nos apoiar, considerando o mundo em 
que vivemos? 
 

4- O que pode levar o jovem a sentir desânimo, cansaço na vida? 
 

5- Todo jovem busca ser feliz. Em que consiste a felicidade quando se depara com frequência 
com situações de violência, de egoísmo e tantas outras coisas de não? 
 

6- Que lugar Deus ocupa hoje em sua vida?  
                                                                                 


