
DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO - Maio / 2017 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Os discípulos de Emaús disseram: “Fica conosco pois já é tarde e a noite  

vem chegando” (Lucas 29)                       

 

Amados Educadores  

                                  Emaús, na realidade, representa todos os lugares: a estrada que nos conduz, 

é o caminho de todos os cristãos. Jesus caminha conosco e sua presença muda nossas atitudes e 

modos de pensar. Reconhecemos sua presença em sua Palavra, na convivência humana e na face 

dos irmãos e irmãs, principalmente,os mais pobres e abandonados.                                              
 

                                                                                                                      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 - Maio de 2017 

 

1. Uma palavra aos professores:-  Como nos anos anteriores,  a Pastoral da Educação não se limita a 

restringir a evocação do tema e do lema da Campanha da Fraternidade apenas ao período quaresmal, 

isso porque eles sempre abordam um problema social e visam a despertar a população sobre a 

necessidade da participação de todos na busca de soluções que concorram para o bem comum. Sempre 

temos salientado a importância do trabalho dos educadores, no sentido de que aquilo que nossos alunos 

aprendem na escola possa chegar às famílias e à sociedade em geral. É assim, portanto, que se ressalta 

o papel que a escola pode e deve exercer na transformação do mundo. Ao procurar despertar no aluno 

o cuidado com a criação, conforme o lema “Cultivar e guardar a criação”, estaremos, com certeza, 

concorrendo para a formação de cidadãos comprometidos com o futuro de nosso planeta. Contamos 

com seu trabalho! 

 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinhos! Aqui estamos para continuar a conversar com 

vocês sobre coisas muito interessantes, já que vamos tratar das diversas regiões do Brasil. Nosso país, 

como vocês sabem é um dos maiores do mundo e, sendo tão grande, apresenta regiões diferentes, cada 

uma com paisagens próprias, com clima diverso, vegetação, animais e pessoas também diferentes. 

Cada uma dessas regiões constitui um BIOMA (palavra chique, não?) e é sobre esses biomas que 

vamos tratar com vocês bem como a importância do nosso papel para protegê-los. 

 

3. Situação – estímulo:- Apresentar à classe, se possível, o Cartaz da CF/2017 para que observem a 

grande diversidade regional de nosso país, deixando que livremente, apontem os detalhes que notaram. 

A seguir falar sobre como era o Brasil, quando da chegada dos descobridores através da narração que 

se segue:- Quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia entre eles um escritor chamado 

Pero Vaz de Caminha, encarregado de mandar ao rei de Portugal notícias dos lugares que 

descobrissem. Todos da esquadra de Cabral estavam maravilhados com tudo o que viram. Então 

esse escritor descreveu minuciosamente os indígenas, a flora, a fauna e toda a imensidão de 

águas que tinha diante dos olhos. Estava de tal forma maravilhado que escreveu bem assim ao 

rei:- “as águas são muitas, infinitas e a terra é de tal maneira graciosa que, querendo a aproveitar, 

dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem”.  Alguns anos mais tarde, após a chegada dos 



colonizadores, começa a exploração do paraíso descrito por Caminha. Nesse paraíso tudo ainda 

estava como Deus havia feito. Era um imenso território com variadas formas de vida, florestas, 

animais e povos e são essas regiões que hoje são denominados BIOMAS.  A partir daqui o 

professor propõe à classe aprender a dizer o que é um Bioma, através de uma poesia para decorarem:-  

                     Afinal o que é um bioma? 

                               Podemos conceituar 

                                       Como um conjunto de vida 

                                                  Que existe num lugar 

                                                             Tipo de vegetação 

                                                                       De animais a condição 

                                                                                 Para se multiplicar 

 

(Cordel Meio Ambiente/ Autor:- Abdias Campos / Folhetaria Campos de Versos) 

 

OBSERVAÇÃO- A nosso ver, os assuntos a serem trabalhados com os textos e atividades sugeridas, 

encontram-se perfeitamente relacionados com os programas de Historia e Geografia, conforme o nível 

da classe. 

 

4. Uma viagem imaginária Com o objetivo de despertar a curiosidade das crianças, o professor 

propõe:- Neste ano, nossa programação será diferente. Vamos começar fazendo uma viagem fantástica 

por uma das regiões mais ricas e lindas do Brasil. Iremos com dois corajosos companheiros; Lucas e 

Bimbo e encontrar Cauã, um indiozinho para conhecer a Amazônia. Estaremos a bordo de um avião 

como esses personagens do livro de Gilson Barreto – “UM DIA NA AMAZÔNIA” – Editora 

Caramelo, 2006. Vamos imaginar que estamos no avião. Vai ser uma aventura extraordinária! 

 

    Já decolamos!!! Lá do alto, bem do alto, vemos a terra. Ela é azul! Mas havia nela uma grande 

mancha verde. 

   - O que é aquilo? Perguntou Lucas, nosso amiguinho. 

   - É a Amazônia, Respondeu Bimbo o copiloto. Sim, é a maior floresta tropical do mundo.  A maior 

parte dela fica no Brasil. Mas ela é tão grande que atinge outros países da América do Sul: 

Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Peru, onde 

nasce um dos maiores rios do mundo, o Rio Amazonas. 

    Lucas e Bimbo passaram a noite inteira voando e, quando amanheceu, Lucas gritou: 

    - Quantas árvores! Parece um tapete verde infinito! Tudo é muito plano, parece um campo de 

futebol, tem algumas ondulações das copas das árvores. Muito lindo1 

    - Lucas, cuidado, às vezes a gente se engana. Parece tudo plano, mas na verdade o solo é muito 

irregular, explicou Bimbo. Daqui de cima temos a impressão de que tudo é plano. Sabia que as 

árvores buscam a luz do sol até onde conseguem e chegam a ter 30 metros de altura? 

    - Nossa, tudo isso? Obrigado pela aula, Bimbo. 

    - Olhe, Lucas, aquele rio cortando a floresta parece uma cobra gigante! 

    - É mesmo, que legal! Vamos conhecer de perto toda essa maravilha! 

    - Para isso precisamos pousar o avião, que já está quase sem combustível! Mas, antes pegue o 

guia embaixo do acento para estudarmos a região. 

     Lucas, mais que depressa, começou a ler e, com a ajuda de Cauã, o indiozinho que os esperava 

quando chegaram, aprenderam muita coisa sobre a Amazônia. Vejam só! (usar o mapa para maior 

visualização) 

 

    A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Geograficamente, abrange os estados da Região 

Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Ele também está presente no Mato 

Grosso e no Maranhão. Na Amazônia vivem 34 milhões de pessoas, inclusive 350 povos 

indígenas, alguns dos quais vivem em isolamento voluntário, porque querem viver separados. A 



Amazônia brasileira é o lugar onde há mais conflitos entre os que defendem a natureza e os que 

destroem e devoram as florestas, em busca de riqueza e poder. 

    Antes da chegada dos homens brancos, ai viviam os índios em perfeita harmonia com a 

natureza. Porém, a ambição, a ganância por riquezas faz as pessoas se esquecerem de Deus e se 

entregarem à violência contra tudo e contra todos. Assim, toda a grandeza amazônica não resiste 

à ação humana, os danos causados são muitas vezes irreversíveis e o desmatamento ainda cresce. 

Essa imensidão verde, criada por Deus, com todos os recursos naturais, clama por respeito à 

diversidade e harmonia entre as pessoas e a natureza. 

 

OBSERVAÇÃO:- Essa atividade requer que o professor faça uma adaptação da linguagem ao nível da 

classe, principalmente para os alunos da Educação Infantil. É importante também usar o mapa do 

Brasil, de preferência o da CF/17, para ilustrar o assunto.  

 

5. Sugestões de Atividades:- 

    5.1. Hora da Conversa:- Fazer um grande círculo e conversar com a classe sobre essa viagem 

imaginária que os meninos da história fizeram, valorizando sempre as ideias que trazem e o que 

entenderam do texto:- se alguém deles já foi à Amazônia – se viram filmes ou fotografias sobre ela – 

como imaginam uma floresta tão fechada – que tipo de animais lá devem existir – a existência de 

plantas que servem como remédio - como vivem os grupos indígenas nessa região – o uso dos rios e 

barcos como meio de transporte - o prejuízo causado pelo desmatamento para o meio ambiente e como 

a Amazônia vem sendo devastada – a sua importância como “pulmão” do mundo – etc. 

 

    5.2. Momento da gratidão:- (já sugerido no mês anterior) Com base no que a classe vem 

aprendendo sobre a importância dos biomas brasileiros, pedir que, a cada dia, um aluno faça um 

agradecimento a Deus por ter criado para nós um país tão grande e com tantos recursos naturais. 

     
    5.3. Hora da História:- Um rei seguia pela estrada com sua comitiva, quando viu um velho 

plantando uma arvorezinha. Achou aquela atitude muito estranha, já que a árvore demoraria a crescer e 

quando pudesse dar frutos, o velho na certa não estaria mais lá para aproveitar. 

    Então o rei perguntou ao velho plantador de árvores por que insistia numa tarefa tão inútil. Ao que o 

homem respondeu:- 

    - Fico feliz em plantar, mesmo não sendo para eu colher. Não estamos aproveitando hoje as árvores 

que foram plantadas há muitos anos? Plantar é o que importa, não o colher. 

    O rei considerou sábia a atitude do homem e, comovido, entregou-lhe um saco com muitas moedas 

de ouro como prêmio ao plantador de árvores. E ele agradeceu assim:- 

    - Viu como são as coisas? Eu mal acabei de plantar e já estou colhendo frutos valiosos. 

Lição de vida:- O plantio é opcional (faz quem quer), mas a colheita é obrigatória, Por isso tenha 

sempre cuidado com o que planta. 

Observação:- A partir da história, o professor trata com a classe suas ideias principais facilitando sua 

compreensão. 

    

    5.4. Dramatização da história – Em grupos, os alunos interpretam a narrativa enfatizando a lição 

que dá para nossas vidas.  

 

    5.5. Jogral da gratidão:- Dividir a classe em dois grupos e ensaiar com eles um jogral que será, se 

possível, apresentado para toda a escola sobre as muitas coisas boas que Deus criou para nós. 

                                              

                                     DEUS É O CRIADOR DO MUNDO 

                                                  

                  GRUPO A                                                            GRUPO B 

Pelas flores que se abrem a nossos pés,                    Pai, damos graças a ti. 



Pela relva suave tão verde e tão tenra,                     Pai, damos graças a ti. 

Pelo canto das aves e o mel das abelhas,                   Pai, damos graças a ti. 

Por tudo o que vemos e ouvimos de belo,                 Pai, damos graças a TI 

 

Pelo azul do céu e pelo azul do mar,                           Pai, damos graças a ti 

Pela sombra amena dos altos ramos,                          Pai, damos graças a ti. 

Pelo ar perfumado e pelo frescor da brisa,                Pai, damos graças a ti. 

Pela beleza das árvores floridas,                                 Pai, damos graças a ti. 

 

Pela manhã que nasce com sua luz,                             Pai, damos graças a ti. 

Pelo abrigo e repouso da noite,                                    Pai, damos graças a ti. 

Pela saúde e alimento, pelo amor e amizade,              Pai, damos graças a ti. 

Pela grandiosidade e riqueza de nosso país                 Pai, damos graças a ti. 

Por tudo que nos envia a tua bondade,                        Pai Celeste, damos graças a ti. 

 

(Emerson, Ralph Waldo in As mais belas orações – Ed, Paulinas) 

 

    5.6. Entrevista com um representante da Polícia Florestal – fazer contato com a Guarda Florestal 

para uma entrevista, a fim de conhecer o serviço que presta na preservação das matas e do meio 

ambiente. Planejar com a classe os convites, as perguntas a serem feitas, seu comportamento durante o 

evento, o agradecimento, como alunos bem educados. 

 

    5.7. Visita à Casa da Agricultura ou Sindicato Rural - Programar com a classe uma excursão 

para conhecer o trabalho que esses órgãos executam na preservação da natureza.  

 

    5.8. Plantio de uma árvore:- Solicitar uma muda de árvore num órgão competente e plantá-la na 

escola para marcar o compromisso que a classe assume como GUARDIÕES DA CRIAÇÃO.  

 

    5.9. 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 de limpeza de nossa escola (e de nossas casas também). Alguém que 

jogue o lixo no lixo, que conserve sua carteira sempre limpa, sem rabiscos, 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 “Guardião da Natureza”. Deixar então um momento para 

essa interiorização. A seguir, dizer:- Agora vocês vão se encontrar 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. 

    

 5.10. Caixa do compromisso:- Após despertar na classe o interesse pelas muitas ações ( mesmo as 

menores ) que podemos fazer para salvar o planeta, estabelecer com os alunos alguns critérios de 

compromisso semanal distribuindo entre eles, num determinado dia da semana, fichas com a frase para 

completar:” Para colaborar com Deus, este será meu compromisso nesta semana”   As crianças 

pequenas desenham – O professor recolhe e guarda as fichas numa caixa e, a cada dia  vai tirando as 

fichas e socializa para a classe pedindo que o autor se identifique. 

 



   5.11. Painel:- “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 

GUARDIÃO DA CRIAÇÃO. 

     
   5.12. Momento de reflexão:- 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, desmatamento, etc.) Pedir que cada aluno escreva (ou desenhe) numa ficha dizendo o que 

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

 

6.  Atividade de Seguimento:- Contar em casa o que aprendeu sobre o significado da palavra BIOMA 

e a importância da Amazônia como recurso natural de nosso país. Relatar também o que aprendeu 

sobre o desmatamento dessa região. 

 

 

Professor>- Embora seja quase impossível atuar numa região tão grande e distante para nós 

como o Bioma da Amazônia, sempre poderemos ajudar a formar cidadãos conscientes e 

comprometidos com os problemas que nosso país enfrenta.   

 

                                                                                                      BOM TRABALHO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Do  ao 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental - Maio de 2017 

 

Olá Professores e alunos! 

 

           A Campanha da Fraternidade deste ano, nos leva a admirar a beleza e diversidade da natureza 

do Brasil. Admirar a diversidade de cada bioma, nada mais é do que criar relações de respeito com a 

vida e a cultura dos povos que neles vivem. Neste mês, estaremos estudando A Amazônia, o maior 

bioma do Brasil. 

 

Texto 1- Conhecendo a Amazônia 

A Amazônia, maior bioma do Brasil, ocupa 61% do território nacional – formado pelos Estados da 

região norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima, Rondônia e Tocantins. A Lei n. 1806 de 1953 

inseriu neste bioma os estados do Mato Grosso e Maranhão, criando a Amazônia Legal. 

 O bioma Amazônia é marcado pela maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, a bacia 

amazônica. Seu principal rio, o Amazonas, lança no Oceano Atlântico cerca de 175 milhões de litros 

d´água a cada segundo, levando nas águas materiais orgânicos e sedimentos, que geram no oceano, 

biodiversidade marinha, colaborando para a temperatura do planeta. Também há o rio aéreo 

(evapotranspiração) que leva água em forma de vapor pela região Centro-Oeste, Sul, Sudeste do 

Brasil. 

A vegetação característica do bioma Amazônia é de árvores altas. Nas planícies que acompanham o 

Rio Amazonas e seus afluentes, encontram-se as matas de várzeas (periodicamente inundadas) e as 

matas de igapó (permanentemente inundadas). Estima-se que esse bioma abrigue mais da metade de 

todas as espécies vivas do Brasil. 

Há décadas, os conflitos pelo território deste bioma geram mortes. Os conflitos e a violência contra os 

trabalhadores do campo se concentram de forma expressiva na Amazônia, para onde avança o capital 

tanto nacional como internacional. O manejo florestal passou a ser uma atividade na qual foram 

inúmeras as denúncias de trabalho escravo. 

A expropriação privada de grandes áreas de terra continua sendo a principal causa de desmatamento. A 

pecuária é a principal atividade implantada nas áreas recentemente desmatadas. A construção de 

grandes hidrelétricas e atividades de mineração são responsáveis por boa parte dos danos ambientais e 

sociais nas comunidades. 

A concentração urbana indica que a vida na floresta muitas vezes é inviabilizada para as populações 

originárias e tradicionais. Todas as lutas indígenas, de ribeirinhos, de quilombolas é sempre um passo a 

cada dia para manter seus territórios. Porém, mesmo contra a corrente do modelo, é graças a essas 

populações que ainda temos grande parte da floresta em pé. (Fragmentos do texto base Campanha 

da Fraternidade 2017). 

 

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. c) Qual é a vegetação 

característica do bioma Amazônia? d) Qual a contribuição que a bacia hidrográfica produz nos 



oceanos? e) O que é um rio aéreo? f) Por que existem conflitos nessa região? g) Quais são os 

principais danos ambientais e sociais nessa região? 

 

 

2- Pesquisa: a) Quantos estados brasileiros fazem parte do bioma Amazônia? 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 Amazônia. 

 

 

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

 

 

4- Trabalho em pequenos grupos (máximo de 4 alunos) : 

a) Escreva um pequeno texto que caracterize alguma das belezas do bioma Amazônia (até 04 Linhas) 

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

 

 

5- Trabalho Coletivo: Listar na lousa, as fragilidades do bioma, apontadas pelos alunos. Solicitar 

que formem pequenos grupos, distribua para cada grupo uma das fragilidades e peça que apontem 

ações para a solução. Cada grupo deverá apresentar aos demais colegas sua proposta. 

 

 

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

natureza? 

 

 

7- Trabalho Individual – Curiosidades: Pesquise em jornais, revistas, internet, alguma 

curiosidade relacionada ao bioma Amazônia. Seu trabalho de pesquisa deverá ser comentado com 

os colegas de classe. 

 

 

8- Mural: Curiosidades sobre o bioma Amazônia. Todo material pesquisado, deverá compor um 

grande mural que poderá ser feito na sala de aula ou no pátio da escola. 

 

 

9- Reflita e Responda 

 

Reflita! 
 

 Agimos de modo que nos sintamos cultivadores e cuidadores dos bens da criação? 

 

Responda: 

1- Como posso aprofundar o conhecimento do bioma Amazônia, de suas belezas, de 

seu significado e importância para a vida do planeta? 

2- Quais os comportamentos que devo ter para reforçar o compromisso de ser mais 

ecológico no agir? 

 



 

10- Em Grupos: Organização de um pequeno álbum. A organização desse álbum pode 

contemplar: animais, plantas, flores, frutos, aves. Em cada imagem você poderá escrever uma 

mensagem sobre como cuidar da natureza.  A proposta é que esse álbum possa circular pelas salas 

de aula da escola e que cada uma delas acrescente um desenho e uma mensagem. 

 

11- Exercite sua criação: Veja o exemplo de frases criadas pelos autores abaixo. Que tal você 

exercitar a sua criação e fazer algo semelhante para divulgar através de rádio, jornais e internet.  

Mas lembre-se, mais importante que  divulgar é vivenciar a sua expressão. O exemplo constrói! 

“É preciso crescer na solidariedade, na responsabilidade e na compaixão”. 

“O cuidado da natureza faz parte de um estilo de vida que implica na capacidade de viver 

juntos e em comunhão.” 

 

12- Interpretação da frase: “Cresça, em nosso Brasil, o desejo e o empenho de cuidar mais e mais 

de sua beleza e riqueza”.                                                                                                           

Atividades de seguimento: 

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

b) Peça a eles que formulem uma frase e escreva-a em seu caderno. Socialize com seus colegas. 

 

Bom trabalho. 

Pastoral da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Ensino Médio - Maio de 2017 

 

                              

TEXTO I – O que é a verdade para nós?  

Será que conhecemos o nosso íntimo? Sabemos escutar conselhos sábios? Estamos sempre dispostos a 

fazer o que representa um bem para nós? Estas e tantas outras questões podemos enumerar, pois o ser 

humano é uma fonte inesgotável; por isso, temos até o poder de transformar  nossa vida de maneira 

consciente. Neste contexto, surge a temática da verdade através de uma afirmação muito forte: “Quem 

não ama a verdade é porque ainda não a conhece perfeitamente”. No mundo moderno, corremos 

inúmeros riscos, perigos, onde amar já não é um pôr-se a caminho e a descoberta da verdade não é 

uma constante na vida do ser humano. A ausência de uma vivência verdadeira nos leva a 

contrariedades, alegrias falsas da vida – e tão passageiras -, a ilusões insensatas. Aos nossos jovens, 

uma mensagem: “Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza de uma paisagem se 

esquecesse de continuar sua viagem até o fim, como diz São Gregório Magno”. A verdade interior é 

essa paisagem onde o jovem pode encontrar seu verdadeiro eu, sua verdade e, portanto, sua felicidade, 

sua realização pessoal.   

 

TEXTO II – Testemunhos de sobreviventes da tragédia ambiental de Mariana (MG)  

- “Foi um milagre”, afirma Edilaine Marques dos Santos ao explicar como escapou da avalanche de 

lama que destruiu a comunidade de Bento Rodrigues. Ela contou que correu durante 20 minutos com 

os sobrinhos para conseguir escapar. “Foi uma coisa horrorosa. Só deu tempo de correr. Uma 

barulhada de água. A gente olhava para trás e via tudo indo embora. A escola saiu inteira. As casas 

saíram inteiras”, relembrou.  

- “Foi como um filme de terror. Gente gritando, correria. Ouvimos muito barulho. Subimos em uma 

pedra alta e só deu pra ver a lama vindo muito rápido. Só deu tempo de salvar a vida. Não dá pra 

pensar em pegar nada. Vi gente ficando pra trás e que não dava pra ajudar. É um sentimento horrível. 

Nem sei ao certo quantos morreram e quem são. Agora é Deus que sabe, né? Aqui não dá pra ficar 

mais.” ( Marcone de Souza, 19 anos)  

 

ATIVIDADES SUGERIDAS  

1- Em sendo jovens ainda e na ótica da ecologia, como questionar essa tragédia de Mariana?  

 

2- Em nível de sociedade, os responsáveis tinham consciência do desastre ambiental e suas 

consequências?  

 



3- Que pontos dos testemunhos sobre a tragédia de Mariana chamou mais a sua atenção? Por quê?  

 

4- Como podemos comentar a verdade dos responsáveis pela tragédia?  São eles conhecedores de uma 

verdade perfeita?  

 

5-  Como podemos exemplificar na vida do jovem:  contrariedades, alegrias falsas, ilusão insensata?  

 

6- Quais os perigos que mais atingem o jovem em nossa sociedade mecanizada e tecnológica?  

 

7- Como se pode definir a verdade interior?  Que lugar ocupa a verdade em sua vida? Em que consiste 

o bem?  

 

8- Marcone falou: “Agora é Deus que sabe, né? Como explicar essa presença de Deus feita de uma 

maneira tão simples e humilde?  

 

 

A Pastoral da Educação deseja a todos um bom trabalho, uma boa reflexão. 

 

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

 

                                                                  

 

     

 

     

     

 

 

                                    

                 

 


