
DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO - Abril / 2017 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 “Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso.” ( Lucas 36) 

Amados Educadores  

                        Temos por missão fazer as pessoas saírem das trevas que as rodeiam, trevas da 

ignorância, do egoísmo, da falta de Deus em suas vidas. Sejamos filhos da luz para levarmos a 

esperança, a fé e a caridade a todos os corações. 

                                                                    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- Abril de 2017 

 

1. Uma palavra aos professores:- Como já colocamos anteriormente, o tema da Campanha da Fraternidade de 2017 

é “Fraternidade:- biomas brasileiros e defesa da vida” e, como lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15). Mais 

uma vez, portanto, a Campanha pretende despertar as pessoas para o cuidado com a criação e quer mostrar a 

importância do cuidado com cada elemento da natureza e que foi objeto de muito amor de nosso Criador, 

     O Papa Francisco, na Encíclica Laudato Si, faz um hino de louvor ‘a criação e ensina a importância das pessoas no 

cuidado de cada bem da natureza, bem como evitar o desperdício, principalmente da água. A partir do Texto-Base 

da Campanha, pretendemos poder oferecer aos educadores subsídios através de histórias e sugestões de atividades 

a serem desenvolvidas com os alunos. As crianças, como é natural, são muito sensíveis a assuntos dessa natureza e, 

principalmente, podem ser meios de levar às famílias aquilo que aprendem na escola. Dessa maneira esperamos 

ajudar a fazer de cada pessoa alguém comprometido com o cuidado da criação e que alerte a todos para que o 

futuro do planeta seja assumido hoje e todos estejam comprometidos com o desmatamento zero. Mais uma vez 

lembramos que a missão do educador é que em sua missão colabore para que cada um de seus alunos perceba a 

importância de ser um cuidador de tudo o que foi feito por Deus.  

2. Conversando com os alunos. Oi, amiguinhos! Com certeza todos vocês gostam de admirar a natureza, essas 

coisas lindas que foram criadas por Deus, como um presente para todos nós. Pois bem, nós também fazemos parte 

da natureza e é muito importante saber que precisamos cuidar dela. Quando cuidamos da natureza e tratamos com 

respeito e atenção às pessoas, estamos exercitando também a fraternidade. Neste ano vamos tratar de muitos 

assuntos sobre a necessidade de agirmos para preservar tudo o que existe, mas antes disso queremos lhes fazer um 

convite: Vocês querem se tornar guardiões da criação”?  Vamos trabalhar juntos para isso? 

3. Situação – estímulo:- PEDRINHO E O BISCOITÃO REDONDO     

   Na hora do recreio, Pedrinho abriu sua lancheira e, com surpresa, encontrou um delicioso biscoitão redondo que 

sua mãe fez para ele, com muito carinho. Chegando em casa, foi correndo abraçar a mamãe, agradecendo:-  

    - Mãezinha, obrigado pelo biscoitão que você fez para mim. Estava tão gostoso! 

    - Filho, não é só a mim que você deve agradecer. Só pude fazê-lo porque Seu João da mercearia me vendeu a 

farinha. 



    No dia seguinte, Pedrinho levantou-se pensando ainda naquele biscoitão. Então, na passagem para a escola, foi 

à mercearia do bairro e disse ao Seu João:- 

    - Vim aqui agradecer ao senhor pela farinha que vendeu à minha mãe para ela fazer aquele delicioso biscoitão 

redondo que comi no recreio. 

    - Ora, Pedrinho, eu não poderia vender a farinha se o Seu José lá do sítio não tivesse plantado o trigo, que 

depois deu a farinha. É a ele que você também deve agradecer. 

    Pedrinho então pediu ao papai que o levasse ao sítio de Seu José. Lá encontrou-o cuidando da terra e foi logo 

dizendo:- 

    - Seu José, vim agradecer o trigo que o senhor plantou para fazer a farinha que o Seu João da mercearia vendeu 

à mamãe pra fazer o delicioso biscoitão redondo que comi. 

    - Ora Pedrinho, eu não poderia colher o trigo e também todas as outras coisas que plantei se a chuva não 

tivesse molhado a terra. Ela fez também um trabalho muito importante. 

    Pedrinho foi então procurar a Dona Chuva... Quando se encontrou com ela, foi logo dizendo:- 

    - Obrigado Dona Chuva, por ter molhado a terra, que deu o trigo, que Seu José vendeu ao Seu João da mercearia 

e que a mamãe comprou para fazer um delicioso biscoitão redondo. 

    - Ora Pedrinho, só eu não poderia fazer o trigo germinar se o sol, com sua luz e calor não aquecesse a terra para 

fazer germinar as sementes. 

     Então Pedrinho, um menino persistente, procurou o Senhor Sol para agradecer-lhe também:- 

    - Obrigado Senhor Sol, por ter aquecido a terra, que a chuva molhou, que fez brotar o trigo que Seu José colheu, 

que virou farinha que a mamãe comprou  na mercearia do Seu João para fazer o delicioso biscoitão redondo que 

comi na hora do recreio.  

    - Ora Pedrinho, disse o Senhor Sol, nenhum de nós faríamos nada se Deus não tivesse criado o mundo tão 

perfeito, em que cada coisa tem o seu trabalho e o seu valor. Quanto melhor cada um fizer a sua parte, nada 

faltará para os homens. 

    À noite, ao deitar-se Pedrinho agradeceu a Deus, de todo o coração, por tudo o que Ele criou e que cabe a todos 

nós valorizar e respeitar... 

4.Sugestões de atividades:- 

Observação:- O texto, embora fantasioso, presta-se a provocar uma situação de encaminhamento de ideias muito 

importante para o imaginário infantil, principalmente ao levar a criança a estabelecer relações causais entre os fatos 

e acontecimentos. Deve, portanto, ser apresentado à classe de maneira enfática, reforçando e repetindo as ações de 

cada personagem. Sugerimos:-  

   4.1. Hora da conversa:- Fazer um grande círculo, ler ou contar a história para a classe e conversar sobre as coisas 

que Deus criou, valorizando as experiências que os alunos já trazem sobre o assunto (currículo oculto):- como 

nascem as plantas e suas transformações  - alimentos que comemos que vêm das plantas – plantas que podem ser 

usadas na indústria para fabricar artigos que usamos – como cuidar das plantas que temos – a importância de 

verduras, legumes e frutas em nossa alimentação – as várias profissões das quais precisamos para viver, etc. 

 



   4.2 Dramatizar a história:- Preparar fichas de cartolina com os nomes dos personagens em evidência e pedir que 

em grupos, representem as cenas e os diálogos da história. Cada grupo tem sua vez de representar. Essa atividade 

pode ser realizada em vários dias. 

   4.3 Em grupos, fazer uma história em quadrinhos sobre o texto, e/ou desenhar o fato de que mais gostou e 

escrever algo sobre ele.  

   4.4. Dinâmica (1):- Dividir a classe um grupos: ÁGUA – SOL – CHUVA – PLANTAS – ANIMAIS – cada grupo vai 

relacionar numa folha, ou desenhar (para os pequenos), ou fazer um cartaz sobre os benefícios que recebemos 

desses elementos da criação. No final apresentar para a classe. 

  4.5. Dinâmica (2):- Num segundo momento, cada grupo faz o mesmo trabalho, porém, relacionando ou ilustrando 

alguns procedimentos do homem que prejudicam esses elementos. 

  4.6. Dinâmica (3):- Num terceiro momento, cada grupo prepara uma encenação, ou um jogral, para expor a 

utilidade de cada elemento e como foi transformado pelo homem. (Exs: Somos a água, nascemos nas fontes, 

irrigamos a terra, matamos a sede) e as pessoas nos poluem, jogando lixo, etc) 

 4.7. Momento da gratidão:- A cada dia, reservar alguns minutos no final da aula para que as crianças, uma a cada 

dia, façam uma oração espontânea para agradecer a Deus tudo o que temos. É importante que a criança aprenda a 

agradecer não somente pelos bens materiais, mas, principalmente, por atitudes que recebe de solidariedade, 

amizade, colaboração, etc. Se realizado no final da aula é um bom momento para que o aluno reveja os 

acontecimentos do dia e aproveite para agradecer a Deus. Exs: Obrigado Deus porque hoje acertei os exercícios de 

matemática – Obrigado - Deus porque meu colega X que estava doente já voltou às aulas – Obrigado Deus por 

termos uma professora tão boa – Obrigado Deus pela mãezinha que tanto me ama – etc... 

   4,8. Painel da Gratidão:- Manter na classe um painel de isopor e alfinetes de bolinhas coloridas. Motivar os alunos 

para que escrevam ou desenhem alguma coisa que represente sua gratidão a Deus e socialize com a classe. 

   4.9. Varal literário:- Em grupos, ou individualmente, os alunos produzem um texto relacionado com o tema “ O 

que podemos fazer para nos tornarmos GUARDIÕES DA CRIAÇÃO”.  Os alunos pequenos podem desenhar e 

escrever alguma coisa sobre o desenho, Esse trabalho será colocado no varal por um certo tempo e, no decorrer do 

ano poderá ser usado para outros temas. 

   4.10. Exercício de Linguagem: - Completar lacunas:- 

       a) Sou a água e sirvo para ............................................................................................................................................ 

       b) Com o ar podemos .................................................................................................................................................. 

       c) O Sol nos dá ............................................................................................................................................................. 

       d) A chuva faz .............................................................................................................................................................. 

       e) As plantas são úteis para ......................................................................................................................................... 

       f) Os animais são importantes em nossa vida porque ................................................................................................. 

   4.11. Atividade de relações causais: Motivar a classe para responder rapidamente: 

       a) Se jogarmos papel no chão, nossa classe (ou escola) ficará .................................................................................... 

       b) Se bebermos água poluída poderemos ................................................................................................................... 

       c) Em São Paulo, às vezes as pessoas sentem os olhos lacrimejar porque .................................................................. 



       d) Quando fica muito tempo sem chover .................................................................................................................... 

       e) Nos dias de muito sol devemos ............................................................................................................................... 

       f) Se pisamos na grama do jardim ela .......................................................................................................................... 

       g) Quando prendemos os pássaros em gaiolas eles .................................................................................................... 

  4.12. Jogos e brincadeiras – Exercícios de repetição e de relações causais relacionados ao tema                                           

                               MEU GALO:-  O professor e a classe cantam fazendo mímicas 

       Meu galo perdeu uma asa, meu galo não pode voar, meu galo perdeu uma asa, perdeu uma asa e não pode 

voar... 

       Meu galo perdeu outra asa, meu galo não pode voar, meu galo perdeu uma asa, perdeu outra asa e não pode 

voar... 

       Meu galo perdeu uma orelha, meu galo não pode escutar, meu galo perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu 

uma orelha e não pode escutar... 

       Meu galo perdeu outra orelha, meu galo não pode escutar, meu galo perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu 

uma orelha, perdeu outra orelha e não pode escutar.. 

       Meu galo furou o bico, meu galo não pode bicar, meu galo perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu uma 

orelha, perdeu outra orelha, furou o bico e não pode bicar... 

       Meu galo entortou um pé, meu galo não pode andar, meu galo perdeu uma asa, perdeu outra asa, perdeu uma 

orelha, perdeu outra orelha, furou o bico, entortou um pé e não pode andar... 

       Meu galo entortou outro pé, meu galo não pode andar, meu galo quebrou uma asa, quebrou outra asa, perdeu 

uma orelha, perdeu outra orelha, furou o bico, entortou um pé, entortou outro pé e não pode andar... 

      Meu galo é meu amigo, é ele que me faz acordar, meu galo é meu amigo, é meu amigo e me faz acordar... 

       Meu galo está bem velhinho, mas eu ainda posso ajudar. Meu galo é meu amigo, é meu amigo, está velhinho e 

eu vou dele cuidar! 

OBSERVAÇÃO:- esta atividade desenvolve a atenção e propicia momentos de descontração, bem ao gosto dos 

alunos, além de valorizar o papel dos animais em nossas vidas. 

QUE DÊ O TOICINHO QUE ESTAVA AQUI? 

(Para desenvolver a atenção, a sequência lógica e a criatividade) 

 No círculo, em duplas os alunos sentados no chão, um fica com a mão aberta e o outro vai batendo na mão e 

subindo pelo braço perguntando. O colega deve responder prontamente:-  

   -  Quedê o toicinho que estava aqui ?  O gato comeu... 

  -  Quedê o gato ?  Fugiu pro mato... 

  -  Quedê o mato ?  O fogo queimou... 

  -  Quedê o fogo?     A  água  apagou... 

  -  Quedê a água ?  O boi bebeu... 



  -  Quedê o boi ?  Foi amassar trigo... 

  -  Quedê o trigo ?  A galinha espalhou... 

  -  Quedê a galinha ?  Foi botar ovo...  

  -  Quedê o ovo ?  Alguém comeu... 

Avaliação:- a dupla que responder prontamente ganha um ponto 

Observação:- As atividades descritas acima são até meio antigas, mas ainda ao gosto das crianças e devem ser 

resgatadas para se contrapor à onda de manuseio de aparelhos eletrônicos que vem dominando o mundo infantil  

Prezado (a) professor:- 

Ao elaborar esses subsídios, além de nosso propósito de evangelização através do cultivo de valores morais e 

cristãos, com educadores que sempre fomos, esperamos dar nossa contribuição para o ideal de poder oferecer 

aos nossos alunos aquela escola “risonha e franca” que nos foi preconizada durante os anos de nossa formação 

para o magistério. É o que pretendemos também. 

5. Atividade de seguimento:- Contar em casa a história “Pedrinho e o biscoitão redondo” a fim de levar às famílias o 

que aprendeu sobre a necessidade de cuidar das coisas que Deus criou. 

PROFESSOR!  Seu trabalho é muito importante para se tentar melhorar o mundo! Temos o maior respeito e 

carinho pelo seu esforço e interesse.                                              

                                  COMISSÃO DIOCESANA DA PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

Do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – Abril de 2017 

 

Olá Professores e alunos! 

A Campanha da Fraternidade deste ano tem como tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. O lema 

é inspirado no texto do livro do Gênesis 2,15: “Cultivar e guardar a criação”.  A Campanha da Fraternidade deste ano 

quer fazer de cada pessoa alguém comprometido com o cuidado da Criação e que alerte a todos que o futuro do 

planeta seja assumido hoje (...)  

Iniciaremos nosso trabalho de conhecimento dos biomas, começando pelo nosso que é a Mata Atlântica. 

 

Texto 1- Conhecendo o nosso bioma 

         A Mata Atlântica com 1.315. 460 km², quando da descoberta do Brasil correspondia a 17 estados. Hoje restam 

8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares do que existia originalmente. A concentração urbana na 

Mata Atlântica abriga a maioria das nossas capitais litorâneas, das grandes regiões Metropolitanas. 

          No bioma Mata Atlântica, encontramos populações praieiras, quilombolas, remanescentes indígenas, além de 

imensa concentração de população urbana. Nesse bioma vale destacar o trabalho de homens e mulheres pescadores 

(as), marisqueiros (as) que atuam nos manguezais em um rito de profundo respeito às águas, à lama, ao cheiro, à 

fauna e à flora existentes de modo que se institui uma linguagem própria e uma cosmovisão da criação. 

          Vivem na Mata Atlântica, mais de 20,000 espécies de plantas, 270 espécies conhecidas de mamíferos, 992 

espécies de aves, 197 répteis, 372 anfíbios, 350 peixes. Seus serviços ambientais são inumeráveis e essenciais: estão 

ali sete bacias hidrográficas brasileiras, e lugares de lazer que atraem turistas do mundo inteiro. Das 633 espécies em 

extinção no Brasil, 383 estão na Mata Atlântica.  

Seu principal tipo de vegetação é a floresta normalmente composta por árvores altas e relacionada a um clima 

quente e úmido. 

          A concentração urbana rápida e sem planejamento, causou ocupação de áreas de riscos, de mananciais, 

encostas e morros, compactou os solos, mudou o clima e a qualidade de ar devido os gazes das indústrias e dos 

veículos movidos a combustíveis fósseis. 

Sugestões de atividades: 

1- Leitura e compreensão do texto: a) Relembrar o nome dos seis biomas e escrevê-los em uma folha de 
caderno. b) Escreva numa folha de sulfite o que são biomas. d) Você poderia apontar pelo menos 5 espécies 
em extinção  no Brasil que vivem na Mata Atlântica?  e) Que tipo de trabalho fazem os homens e mulheres 
que atuam nos manguezais? F) Como é a vegetação e seu clima? 

 

2- Pesquisa: a) Quantos estados brasileiros fazem parte do bioma Mata Atlântica? b) Se você não conseguiu 
responder alguma pergunta acima, pesquise e traga os resultados. c) Pesquisar imagens que representem 
toda a beleza e diversidade do bioma Mata Atlântica. 

 

3-  Montar um grande painel com o nome: “Belezas naturais do bioma Mata Atlântica”. 
 

4- Trabalho em pequenos grupos (máximo de 4 alunos) : 
 a) Escreva um pequeno texto que caracterize alguma das belezas da Mata Atlântica (até 04 linhas) 

        b) Escreva um pequeno texto que coloque as fragilidades e desafios sobre esse bioma. 

 



5- Trabalho coletivo (lousa da sala de aula) Elaboração de um quadro, contendo as fragilidades do bioma e as 
ações para conter a sua evolução. 
 

Fragilidades Soluções 

  

 

6- Reflexão: Você acha que é possível conciliar o progresso e o desenvolvimento e o respeito à natureza? 
 

7- Trabalho em pequenos grupos duas listas de palavras:  
a) Uma de palavras que contemplem o que existe no bioma em estudo (flora, fauna,  ,população praieira). 
b) Outra de comportamentos que contribuem para a conservação do planeta. 

 

8- Qualidades X Papel a desempenhar. Coloque pelo menos 03 três qualidades que você possui e aponte o 
papel a desempenhar tendo em vista suas qualidades e o seu papel/ contribuição frente  a preservação do 
planeta. Veja exemplo abaixo. 
 

Qualidades Papel / atitudes a assumir 

Responsável Esclarecer sobre as fragilidades do bioma em 

estudo 

 

9- Exposição: Peça aos alunos para  que tragam figuras de revistas, livros jornais, internet das pessoas que habitam 
esse bioma e peça, ainda, que escrevam em cada uma das imagens uma frase alusiva a mesma. Para montar 
uma exposição. Peça que os alunos escolham entre as frases uma que irá dar nome à exposição.   

10- Interpretação da frase: “Quando o homem fere a natureza, ele fere a si mesmo”.                                                                                                           

Atividades de seguimento: 

a) Apresente a frase acima e solicite aos familiares a interpretação. 

b) Anote-a em seu caderno e socialize com seus colegas. 

Bom trabalho. 

Pastoral da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

ENSINO MÉDIO – Abril de  2017 

 

PASTORAL DA EDUCAÇÃO – ABRIL  

“Texto 1 – O jovem, o meio ambiente e o despertar da consciência coletiva  

Vivemos em uma sociedade pluralista e dominada por um desafio de individualismo acentuado, onde há 

atitudes totalmente irresponsáveis, exigindo, cada vez mais, uma conscientização coletiva. Assim é que 

colocamos um questionamento preocupante: Até quando o ser humano vai tratar a natureza simplesmente 

como objeto de lucro, sem pensar nas consequências futuras? “São Francisco, o grande defensor do meio 

ambiente, nos ensina com a sua vida e com seus escritos que a natureza não pode ser manipulada.  

A ciência discute muito sobre a origem da vida, mas não duvida que ela só existe em uma rede favorável de 

relações .Portanto, se o ser humano não colaborar com a vida o ambiente, ele desequilibra de modo mais ou 

menos grave e perturba essa rede de reações. Por outro lado, sabemos que o desenvolvimento tecnológico e 

científico trouxe inúmeras vantagens, mas faz crescer também a responsabilidade de usar esses benefícios 

com sabedoria. Temos visto um enorme descaso a esse respeito, como se respeitar essa interatividade da 

vida fosse um atraso. A ciência se torna sabedoria quando assumimos que fazemos parte de um conjunto que 

vai além de nós mesmos. Reconhecer o conjunto maior de que nossa vida participa e conduz a ciência pelos 

caminhos da sabedoria.  

Texto 2  - Criação, dom gratuito de Deus  

A criação é o lugar de encontro de Deus com o homem, ambiente onde o ser humano é chamado a exercer 

sua vocação, cuidando e guardando tudo aquilo que foi criado com tanto amor. O Brasil evidencia uma 

beleza extraordinária através de seus biomas, com imagens características de cada região, bem como os 

povos que aqui se estabeleceram. Ao lado da beleza e riqueza dos biomas – a Amazônia, o Cerrado, a 

Caatinga e o Pantanal – há o alerta para os perigos da devastação em curso, exigindo por parte de 

governantes e de todo o povo uma atenção redobrada para com a criação. Merecem, portanto, todo o cuidado 

os indígenas, populações praieiras, pescadores do mangue, seringueiros, vaqueiros, bandeirantes, gaúchos, 

população urbana de grandes cidades, pois a natureza, em sua essência natural, é um lugar sagrado. Macular 

a natureza é ferir o que é sagrado. “Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo, é a 

humanidade que precisa mudar; há falta de uma consciência a qual nos permite desenvolver novas 

convicções, atitudes e estilos de vida”. ( Papa Francisco).  

ATIVIDADES SUGERIDAS  

1- Para o jovem refletir: “Vi o passarinho dançando alegremente na chuva benfazeja, e a planta saudar com 

gratidão a água que veio matar sua sede e a fez recuperar a força da vida”.   

Há neste pensamento um sopro de vida que reflete esperança e liberdade. Você gostaria que sua vida se 

fundamentasse nessa dimensão a fim de encontrar a paz de que tanto o ser humano hoje necessita?  

2- Em que nós podemos nos comprometer quanto à preservação do ambiente da criação onde vivemos?  

3- Diante da seguinte afirmação: “A situação atual do mundo gera um sentido de precariedade e 

insegurança, que, por sua vez, favorece formas de egoísmo coletivo”. Como interpretar essa verdade em que 

estamos inseridos?  



4- Ao ler ambos os textos, chegamos à seguinte conclusão: “Nem tudo está perdido porque os seres 

humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e 

regenerar-se para além de qualquer condicionalismo social que lhes seja imposto”. Como o jovem de hoje 

analisa esses quatro pontos assinalados em negrito?  

5- O que podemos entender por uma consciência que permite desenvolver novas convicções, atitudes e 

estilos de vida?  

6- Retirar os pontos mais polêmicos de ambos os textos e fazer um pequeno comentário.  

A Pastoral da Educação deseja a vocês, jovens, um bom trabalho, centrado em sua vida de estudante, 

e uma Feliz Páscoa!  

 

 

 

                                                        

 

 

                                                    

 


