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“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

“Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. 

Como o Pai me enviou, também eu vos envio.” (João 21) 

 

Amados Educadores 

          Cristo, luz do mundo, dai-nos, por vossa graça, permanecermos unidos a vós e entre nós e assim 

vivermos constantemente sob vossa luz. Se vós nos escolhestes e nos enviastes, vamos, a vosso serviço, 

levar a vossa Palavra a todos os lugares, em nossa casa, em nosso convívio, em nosso trabalho. 

 

                                                                                                                      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 2017 

 

 

1. Uma palavra aos professores – “Todos nós sabemos, pela experiência vivida, o quanto o contato 

sensível com as plantas, as árvores e demais seres vivo da natureza é agradável e primordial para nossa 

existência. Mesmo aqueles que moram nas grandes cidades rodeados de tecnologias, asfalto, carros e muitos 

prédios necessitam apreciar e sentir o perfume das flores, o verde das plantas, a brisa, o calor do sol e até 

mesmo os respingos da chuva. 

   O excesso de cuidados, a correria e a busca para uma vida mais prática muitas vezes terminam por nos 

afastar desse contato mais íntimo e vigoroso com a natureza e, por consequência, as crianças. Pequenos 

detalhes passam despercebidos, tais como uma estrela que surge no céu, uma nuvem que transforma seus 

contornos ou o caminho de uma formiga traçado no chão. 

   Ultimamente os brinquedos de plástico ganham amplitude, os terremos, inclusive em algumas escolas são 

cimentados ou recobertos de grama sintética. Até mesmo os vasos de flores e plantas naturais são 

substituídos por artificiais, pois dispensam água, o nosso cuidado e por consequência economizam nosso 

tempo. 

   Mas, quem cultiva afeto por pequenos animais ou cuida de alguns vasos em suas casas sabe, apesar do 

trabalho que fazer isso dá, o quanto estes pequenos detalhes trazem elementos saudáveis e instigantes para 

suas vidas. Quem já teve oportunidade de observar, pode notar a facilidade com que as crianças logo se 

apegam aos seus bichinhos de estimação como cachorros, gatos e até mesmo peixinhos e sabem o prazer que 

sentem regando o jardim ou comendo algo por elas plantado. Isto é somente um pedacinho dos benefícios 

que a Natureza nos dá.” (Tânia Fukelmann Landau e Ana  Carolina Tomé – tempodecreche.com.br) 

 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinhos! Aqui estamos nós de novo para falar sobre a necessidade 

de preservar a natureza e também para continuar nosso passeio imaginário pelas várias regiões do nosso 

país. Assim, aos poucos, vamos ficar sabendo coisas interessantes sobre os vários BIOMAS brasileiros  

porque, como já dissemos, cada um deles tem características diferentes de paisagens, vegetação, clima, 

animais e pessoas, Conhecendo melhor nosso país vamos aprendendo a  importância de ajudar a preservar a 

natureza que nos rodeia, uma vez que queremos nos tornar “Guardiões da Criação”. 

 

3. Situação-estímulo – Dinâmica:- Na classe, ou no pátio os alunos em pé formam uma grande roda. O 

professor apresenta o mapa do Brasil, se possível dividido em Biomas e propõe que todos repitam 

declamando juntos:- 

   O Brasil é muito grande,               Vou crescer e ficar forte,         Somos todos brasileiros, 



      Não cabe neste salão (galpão)       Quero ser um guardião.            Portanto, somos irmãos. 

          Mas trago todo inteirinho,            Trabalhar como é preciso,         Pra defender nossa terra, 

               Dentro do meu coração               Pelo bem da criação.                 Vamos todos dar as mãos. 

OBS. Ao final, as crianças abrem o grande círculo dando-se as mãos e se abraçando. 

 

4. Uma viagem imaginária (2):- OBSERVAÇÃO - Sugere-se retomar essa atividade do mês anterior 

transformando-a num PROJETO que será continuado por todo o ano pelos vários Biomas do Brasil. 

Retomando portanto essa atividade em que os meninos fizeram uma “viagem” pela Amazônia, o professor, 

com os alunos em círculo, propõe:- “ Agora vamos continuar nossa viagem  com nossos novos amigos 

Lucas, Bimbo, o copiloto e Cauã, o indiozinho. Vamos fechar os olhos para acompanhá-los durante o voo 

nessa aventura, Já estamos novamente no avião! O verde da mata amazônica vai ficando para trás  

Estamos indo para outro Bioma:-O CERRADO BRASILEIRO . Fica bem no centro do Brasil, ´E 

considerado o bioma brasileiro mais antigo e estima-se que tenha idade de sessenta e cinco milhões de 

anos! Ocupa parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. 

    - Nossa! Disse Lucas aqui a paisagem que vemos do avião é bem diferente! Olhem, vemos campos 

cultivados e até rebanhos de animais! 

     - É isso ai, explicou Bimbo, essa região teve muito progresso na agricultura e na criação de gado, só 

que, para isso, muitos outros aspectos do Bioma foram prejudicados. O cerrado brasileiro é um dos 

Biomas em que a vida animal está mais ameaçada.” (Aqui, sugere-se que abram os olhos)  

    Quando aterrissaram, os três foram recebidos por um camponês amigo de Bimbo, que tinha uma 

fazenda onde vivia com sua família, do trabalho da terra. O Senhor Pedro fez questão de hospedá-los por 

alguns dias, como seus convidados. Os meninos ficaram entusiasmados com essa nova experiência! Iam 

conhecer como é a vida e o trabalho numa fazenda daquela região. 

    À tarde, quando o trabalho diário na fazenda terminava o Sr. Pedro se sentava na varanda de sua casa 

e contava a eles muita coisa sobre a vida no Cerrado. Começou mostrando no mapa do Brasil a área 

ocupada por esse bioma que abrange vários estados do centro de nosso país.  

    - Nossa, como é grande! Exclamou Lucas, observando o mapa.  

    - É mesmo, respondeu Seo Pedro. Ocupa a quarta parte do país e aqui a paisagem, como vocês viram 

do avião, é bem diferente. Ao invés de florestas, aqui a vegetação é mais rasteira de  gramíneas,, arbustos 

e árvores de troncos retorcidos e casca grossa. Geralmente no outono as folhas caem e as plantas têm 

longas raízes para retirar água e nutrientes em profundidades maiores. 

    - Aqui faz calor, ou frio? quis saber Cauã. Seo Pedro continuou:- 

    - O clima é tropical continental (chique, não?), em razão da ocorrência de duas estações definidas,  

uma úmida no verão e outra seca, no inverno. Aqui quase não faz frio. 

    - E há que tipo de animais? Perguntou Lucas. 

    - A fauna da região é bastante rica. Aqui vivem capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, seriemas, 

entre outros animais.  

    - Nossa! Que bichos diferentes! Exclamou Cauã 

    - Isso mesmo, Em cada região a vida animal muda conforme o clima, a vegetação, explicou Seo Pedro. 

E continuou:   

    - Aqui no Cerrado são conhecidas mais de 1500 espécies animais. É o segundo maior conjunto animal 

do planeta:- 849 espécies de aves, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes 

    - Mas, durante o voo, Bimbo nos disse que o Cerrado Brasileiro é um dos biomas onde a vida animal 

está mais ameaçada. Como se explica isso? 

     Seo Pedro continuou:- 

    - É que aqui a ganância e a ambição dos grandes produtores rurais prejudicou os pequenos 

proprietários como nós, que sempre soubemos conviver com a natureza: onde plantar, onde cultivar a 

terra sem destruí-la. Hoje as grandes lavouras e o aumento das pastagens ameaçam a vida porque 

destroem os lugares onde os animais costumam viver, ou seja, seu HABITAT natural, conforme cada 

espécie, e isso acaba por provocar um desequilíbrio na natureza.. O Cerrado, hoje transformado nas 

grandes pastagens e nas lavouras, já for o lar de muitas pessoas e de muitos animais. 

    Então Cauã não se conteve e quis saber:- 

    - Seo Pedro, aqui também existem índios? 

    - Sim, afirmou Seo Pedro, há ainda tribos indígenas por aqui, mas seus costumes e tradições já foram 

em parte modificados pelo contato com a cultura do homem branco. 



   Quando terminaram esses dias na fazenda do Cerrado, os três amigos se despediram da família de Seo 

Pedro, já com saudades e se prepararam para a viagem de volta, contentes com tudo o que aprenderam. 

Entenderam assim que os biomas brasileiros estão ameaçados pois guardam grandes riquezas mundiais e 

que, se forem destruídos, esses recursos serão comprometidos 

 

OBSERVAÇÃO:- Mais uma vez reiteramos ao professor a necessidade de adaptar os assuntos 

tratados, bem como o significado de algumas palavras ao nível da classe. Vale aqui o princípio  

elementar de que  É SEMPRE POSSÍVEL ENSINAR À CRIANÇA  CONHECIMENTOS MAIS 

COMPLEXOS, SE SE COMEÇAR DE IDÉIAS MAIS SIMPLES.  

 

5. Sugestões de Atividades:- 

 

   5.1. Hora da Conversa:- Em círculo, o professor explora o assunto facilitando a compreensão do texto, 

sempre a partir de experiências que os alunos já tem. (currículo oculto). Se já ouviram falar dessa região do 

Brasil - visualizar a ideia da quarte parte do território que ocupa no Brasil, sugerindo que dobrem uma folha 

de papel e a dividam em quatro partes, para perceberem a extensão do Bioma – a riqueza de sua fauna e sua 

flora - o tipo humano característico que é o camponês - o aumento das pastagens e das grandes lavouras 

(principalmente as de soja de que o Brasil é o maior exportador mundial) - as consequências do mau uso da 

terra para a preservação da natureza, etc. 

 

   5.2. Momento da Gratidão:- (pode perdurar por todo o ano) Com base no que a classe vem aprendendo 

sobre a diversidade 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. Momento do Propósito:- Em grupos, os alunos discutem e escrevem (ou desenham), uma lista de 

ações que, embora sendo crianças, podem praticar para preservar a natureza que nos cerca. Ex:- Nós alunos 

do grupo........nos propomos esta semana a ......................... (jogar o lixo no lixo, molhar as plantas do 

quintal, não pisar na grama do jardim, economizar água fechando a torneira quando escovo os dentes, etc...) 

 

   5.4. Hora da História:- “O maior tesouro” 

   Em certo local do interior vivia uma família de lavradores. Apesar de serem donos do sítio onde moravam, 

eram muito pobres, pois a terra já cansada e maltratada, pouco produzia; o pai era velho e doente e os filhos, 

por sua vez, estavam desanimados para trabalhar. 

   Sentindo que estava para morrer, o pai chamou seus filhos e lhes disse:- 

   - Meus filhos, sinto que vou morrer, mas, quero lhes revelar um segredo: escondido em nossas terras existe 

um grande tesouro; após a minha morte, vocês devem procurá-lo e dividi-lo igualmente entre vocês três, 

pois essa é a herança que lhes deixo. 

   Logo depois, o pai morreu e os filhos, atendendo à sua vontade, puseram-se a procurar o tal tesouro. 

Passaram dias revolvendo a terra com suas picaretas revirando todo o terreno, porém, nada encontraram. 

   Quando viram que de nada adiantou a busca um deles disse:- 

   - Já que nada encontramos e com essa terra toda afofada, vamos aproveitar para semear alguma coisa 

nesse terreno, assim não perderemos nosso trabalho! 

   Os irmãos concordaram, conseguiram adubos e sementes e plantaram-nas em todo o terreno. 

   Passado algum tempo, a terra renovada começou a produzir e então tiveram uma farta colheita. 

Continuaram a trabalhar juntos e mudaram de vida saindo da pobreza. 

   Com isso aprenderam uma grande lição: “O TRABALHO É O MAIOR TESOURO” 

 

Observação:- O texto se presta a ser explorado para múltiplas atividades conforme a criatividade do 

professor.  Pode-se relacioná-lo com aquilo que aprenderam sobre a vida no Cerrado Brasileiro, em favor 

dos pequenos produtores que cultivam a terra, sem prejudicá-la, embora com menores lucros. É importante 

também despertar a criança para o amor e a necessidade do trabalho, sem o qual é impossível sobreviver, 

bem como para a ideia de que, muitas vezes temos riquezas que não sabemos explorar, como no caso do 

terreno. Além disso, reforça a valorização do homem do campo e do trabalho com a terra que exige cuidados 

para não ser danificada:- revolver a terra, limpar o terreno, não usar agrotóxicos perigosos para a saúde, 



semear, plantar, cuidar e colher para usar ou vender. Destaca ainda a importância de se juntar esforços e 

viver em harmonia para ter melhores resultados, como conseguiram os irmãos trabalhando juntos, 

 

   5.5. Hora da reflexão – Lição de vida - Ler ou contar a história para a classe explorando suas ideias 

principais. Além das razões expostas acima é bom que o aluno perceba que a falta de vontade para trabalhar 

acarreta a pobreza, embora se tenha um bem, como o sítio. É bom fazê-los reconhecer a “sabedoria” do pai 

doente, que via na terra um grande tesouro, bem como o porquê da terra voltar a produzir, ou seja, o trabalho 

como resultado de um esforço comum. 

 

   5.6. Projeto da Horta Escolar:- Conforme as possibilidades e as condições da escola é sempre muito 

exitoso confeccionar com a classe uma pequena horta para que os alunos se interessem pelas plantas e 

valorizem os alimentos que a terra produz. Canalizar para a necessidade de comermos frutas, verduras e 

legumes. Aproveitar as verduras colhidas para a merenda escolar. 

 

   5.7. Jardim da classe:- Em grupos, as crianças plantam flores e folhagens em vasos durante todo o ano. 

para enfeitar a classe e passam a cuidar delas . É bom que observem sua germinação e crescimento e façam 

um cartaz sobre como elas se desenvolvem. 

 

   5.8. Entrevista:- Convidar um sitiante, ou lavrador, de preferência da comunidade e preparar com a classe 

as perguntas que gostariam de fazer planejando a atuação da classe. (cortesia, civilidade ,interesse, etc...) 

 

   5.9. Atividade de Pesquisa:- Orientar a classe para que pesquisem na Internet sobre os vários tipos de 

animais do Cerrado Brasileiro, citados por Seo Pedro na visita à fazenda:- capivaras, lobos-guarás, 

tamanduás, antas, seriemas, entre outros. Pedir que tragam figuras deles. Cada grupo pode pesquisar um 

animal, fazer um cartaz sobre ele e apresentar à classe. 

 

   5.10 Atividades de Estudos Sociais e Língua Portuguesa:- Valorização das profissões: Completar 

frases:-  

   a) Para construir casas precisamos dos serviços de .........................(engenheiros, pedreiros marceneiros, 

encanadores, eletricistas, etc 

   b) Para tratar dos doentes precisamos dos serviços de ....................................... 

   c) Para que os alunos tenham escola e boa educação é importante o trabalho de ............... 

   e) Para transportar pessoas precisamos do serviço de ................ 

   f) Para a limpeza da cidade e das ruas é importante o trabalho de........... 

   g) A merenda que comemos na escola é feita por nossas ............. (e assim por diante)  

   h) Para dirigir o avião é preciso ter um ............. 

 

OBSERVAÇÃO Essa atividade pode ser apresentada como uma dinâmica em que o professor no 

centro da roda joga a bola aleatoriamente para determinado aluno que deve dar a resposta e devolver 

a bola. Quem não sabe a resposta sai da roda, até se ter o (os) vencedor (es) 

 

   6. Atividade de seguimento:- Plantar com a família em casa, num vaso ou latinha uma flor, ou folhagem, 

colocar um rótulo com seu nome e o nome da planta e trazê-la para formar o Jardim da Classe. 

 

          PROFESSOR: fizemos o melhor que pudemos e contamos com você para fazer um bom 

trabalho! Com nosso respeito e consideração, 

 

                                         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 - JUNHO/JULHO de 2017 

 

Olá Professores e alunos! 

 

A Campanha da Fraternidade 2017 dá ênfase à diversidade dos nossos biomas e ao respeito que devemos 

ter com eles, em todas as suas formas de vida. Todos nós, como habitantes do planeta Terra, devemos 

zelar pela defesa do meio ambiente. A proposta para esses dois meses é trazer a mensagem do Papa 

Francisco sobre a Campanha da Fraternidade com informações e sobre o bioma Cerrado. 

Texto 1- O Papa Francisco enviou uma mensagem por ocasião da abertura da Campanha da Fraternidade 

2017: (Fragmentos) 

Em mensagem para a Campanha da Fraternidade, o Papa Francisco, deixou elucidadas as demandas que 

temos em torno deste tempo: “não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do 

modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas” (LS, 43). Esta 

Campanha convida a contemplar, admirar, agradecer e respeitar a diversidade natural que se manifesta 

nos diversos biomas do Brasil – um verdadeiro dom de Deus - através da promoção de relações 

respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles vivem. Este é, precisamente um dos maiores 

desafios em todas as partes da terra, até porque as degradações do ambiente são sempre acompanhadas 

pelas injustiças sociais”. 

O Papa Francisco, nos exorta, ao desafio do cuidado da Casa Comum que deve ser um compromisso global 

“pelo qual toda a humanidade passa”.  Sabemos que os povos originários de cada bioma ou que 

tradicionalmente vivem neles, oferecem um exemplo contundente de relação e convivência com o meio 

ambiente.  “É necessário conhecer e aprender com esses povos e suas relações com a natureza. Assim, 

será possível encontrar um modelo de sustentabilidade que possa ser uma alternativa ao afã desenfreado 

pelo lucro que exaure os recursos naturais e agride a dignidade dos pobres”. 

 Diante disso, nós temos que ver as mais variadas formas de mudanças: dos costumes, do padrão de 

consumo, do descarte do nosso lixo, do respeito com o meio ambiente e com as pessoas que neles vivem.   

Texto 2 - Cerrado 

Este bioma é encontrado nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Com uma 

rica biodiversidade, caracteriza-se pela presença de gramíneas, arbustos e árvores retorcidas. As plantas 

possuem longas raízes para retirar água e nutrientes em profundidades maiores. 

O cerrado é responsável pela alimentação de bacias hidrográficas que correm pra o sul, norte, oeste e leste. 

Sendo uma área bem ameaçada, já possui 57% de sua área devastada, perdendo em torno de três milhões de 

hectares por ano, estima-se que nesse ritmo em cerca de 30 anos não existirá mais. 

Conhecido como berço das águas brasileiras, o cerrado possui a segunda biodiversidade mais rica de todo o 

planeta, atua como um elo conectando outros quatro biomas brasileiros, faz a ponte entre floresta amazônica, 

caatinga, mata atlântica e pantanal. Se o cerrado acabar é como se quebrasse o elo que liga todos esses 

ecossistemas. Causaria ainda problemas hídricos de grandes proporções, pois o cerrado alimenta três 

grandes aquíferos e seis das oito bacias hidrográficas. 

Infelizmente, por causa do avanço da agricultura nesta região, principalmente da soja, o cerrado vem 

diminuindo de tamanho com o passar dos anos. O crescimento da pecuária de corte também tem colaborado 

para a diminuição deste tipo de vegetação. Ambientalistas afirmam que nos últimos 50 anos a vegetação do 

cerrado diminuiu para a metade do tamanho original. 



As duas principais ameaças à biodiversidade do Cerrado estão relacionadas a duas atividades econômicas: a 

monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva de baixa tecnologia. O uso de técnicas de 

aproveitamento intensivo dos solos tem provocado, há anos, o esgotamento dos recursos locais. O uso 

indiscriminado de agrotóxicos, bem como de fertilizantes têm contaminado também o solo e a água. 

Além do reduzido número de áreas de conservação, o problema maior tem raízes nas políticas agrícolas e de 

mineração impróprias e no crescimento da população. Historicamente, a expansão agropastoril e o 

extrativismo mineral têm se caracterizado por um modelo predatório. A ocupação da região é desejável, mas 

desde que aconteça racionalmente. 

A destruição e a fragmentação de habitats consistem, atualmente, na maior ameaça à integridade desse 

bioma: 60% da área total são destinados à pecuária e 6% aos grãos, principalmente, soja. De fato, cerca de 

80% do Cerrado já foi modificado pelo homem por causa da expansão agropecuária, urbana e construção de 

estradas – aproximadamente 40% conserva parcialmente suas características iniciais e outros 40% já as 

perderam totalmente. Somente 19,15% correspondem a áreas nas quais a vegetação original ainda está em 

bom estado. 

Fonte: https://portalkairos.org/cerrado-campanha-da-fraternidade-busca-a-preservacao-dos-

biomas/#ixzz4iOgUNYXB 

Sugestões de atividades: 

 

1- Leitura e compreensão dos dois textos: a) O que o Papa Francisco nos alerta sobre o problema da 

degradação ambiental? b) Quais são os desafios para acabar com as injustiças sociais? c) Quantos 

estados brasileiros fazem parte do bioma Cerrado? d) Como é a vegetação do bioma Cerrado? e) 

Qual é seu elo de conexão com os outros 04 biomas? f) Quais são esses biomas? g) Quais as causas 

da diminuição do tamanho da vegetação do cerrado? h) Quais são as duas ameaças à biodiversidade 

do cerrado?  

 

2- Pesquisa: Pesquisar imagens que representem toda a beleza do bioma Cerrado. 

 

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

 

4- Trabalho em pequenos grupos (máximo de 04 alunos): Escreva um pequeno texto que caracterize 

alguma das belezas do bioma Cerrado (até 06 linhas). 

 

5-  Biomas em quadrinhos: Professor (a), para a realização desta atividade, divida a turma em grupos. 

Cada grupo será responsável por pesquisar as características de um bioma. Após a pesquisa, cada grupo 

deverá criar uma história em quadrinhos (HQ) sobre algum (ns) aspecto (s) do bioma estudado. 

 

6- Livro: Ao final da criação, reúna todas as produções em um único livro: Biomas em quadrinhos. 

 

7- Exemplos a serem seguidos: Candido Portinari retratou o Brasil em suas telas: sua história, seu povo, 

sua cultura, flora, fauna. Seus quadros, suas gravuras e murais revelam a alma brasileira.                                        

Preocupado, também, com aqueles que sofrem, Portinari mostra, em cores fortes, a pobreza, as 

dificuldades, a dor. Fonte: <http://www.portinari.org.br/#/pagina/candido-portinari/apresentacao>.    

 

Usando o exemplo de Portinari, você pode desenhar em papel sulfite, as belezas do Cerrado: fauna, flora, 

sua cultura e também seu povo. Se preferir, faça colagens com gravuras. 

 

 

 

https://portalkairos.org/cerrado-campanha-da-fraternidade-busca-a-preservacao-dos-biomas/#ixzz4iOgUNYXB
https://portalkairos.org/cerrado-campanha-da-fraternidade-busca-a-preservacao-dos-biomas/#ixzz4iOgUNYXB


 
                                                                                                                         
8- Marca-páginas sobre os biomas: Proponha à classe a elaboração de marca-páginas com a temática dos 

biomas brasileiros. Os alunos podem criar  marca-páginas, escolher imagens e desenhar diferentes 

formas e formatos. Sugira a eles presentear os colegas com a produção. 

 

9- Embaixador mirim: Proponha a seus alunos o seguinte desafio: Se vocês tivessem a oportunidade de 

redigir um artigo específico para esta Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, referente aos 

biomas brasileiros, o que vocês escreveriam? 

      A atividade pode ser realizada em grupos de quatro a cinco estudantes 

 

10-  Curiosidades: Pesquise em jornais, revistas, internet, alguma curiosidade relacionada ao bioma 

Cerrado. Seu trabalho de pesquisa deverá ser comentado com os colegas de classe. 

 

11-  Sensibilização: Sensibilize os estudantes quanto a atitudes e práticas de cuidado e defesa da vida. 

Desperte a noção de responsabilidade social, no intuito de multiplicar a mensagem e as atitudes de 

cuidado e defesa dos biomas brasileiros. Divida a classe em dois grandes grupos e solicite de cada grupo 

05 mensagens para serem divulgadas na rádio da cidade ou ainda, as mesmas podem ser escritas em 

faixas e colocadas no pátio da escola. 

 

12-  A arte reflete a vida: Professor de Artes, que tal convidar os alunos a levarem camisetas lisas sem 

nenhuma estampa e motivá-los para pintarem desenhos e escreverem mensagens que ensejem a defesa 

dos biomas?  

 

13- Trabalho coletivo - Nossa mensagem através de carta: Na lousa, juntamente com toda a classe, 

escreva uma carta a seus amigos e familiares contendo mensagens sobre o cuidado dos biomas. Cada 

aluno poderá enviar quantas cartas quiser e a quem desejar.  

 

14-  Jornais da cidade: A carta poderá ser publicada nos jornais da cidade. 
 

Atividades de seguimento: 

 

a) Fazer marcadores de livros e presentear cada familiar. 

 

b)  Ler a carta escrita coletivamente durante uma reunião com a família. 

 

Bom trabalho. 

 

Pastoral da Educação 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

ENSINO MÉDIO - JUNHO/JULHO de 2017 

 

                                                                                                              “Não sei o que o amanhã trará”  

                                                                                                                                Fernando Pessoa  

  

TEXTO 1 :   

 

Para Refletir: É o Amor que rompe nossas cadeias de ferro    

                                       

Pensamento do holandês Verkade  

 

Ainda hoje, o homem não ama seu semelhante. Ilustra esta verdade a seguinte citação:  “Houve um setembro 

muito frio e milhares de andorinhas morreram. Várias pessoas tiveram compaixão, resultando que as 

andorinhas foram recolhidas e transportadas de avião para países quentes.” Belo gesto, mas quantos seres 

humanos não morrem de frio dada a nossa indiferença? Mesmo entre os sábios mais considerados, o amor ao 

próximo sempre teve uma conotação negativa. Sabemos, no entanto, que o amor deve ser magnânimo, sem 

interesse. Se amamos somente os que nos amam, que recompensa teremos?  A antiga Roma teve seu império 

destruído por usar a força brutal; os sábios gregos constituíram uma civilização atraente, bebiam de todos os 

prazeres terrenos, sorriam sem ver o horizonte, que, aliás, vale a pena (apreciar a natureza, dom de Deus, 

Campanha da Fraternidade), e disso tudo sobraram apenas as magníficas estátuas gregas, cegas e imóveis. 

Viver é amar, tirando o homem de sua cegueira diante dos bens da terra, curando os que se julgam ricos e 

prósperos, sem uma visão de espiritualidade, justiça, paz. Conclui-se que as verdades eternas não estão em 

contradição com o progresso da civilização, ao contrário, eleva e enobrece todas as nossas realidades 

terrenas: cultura, trabalho e bens. 

 

TEXTO 2 - Flashes sobre o verdadeiro sentido da vida  

 

-  Jovem, a ninguém fique devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco. A caridade é o pleno 

cumprimento da lei em toda a sua dimensão: social, cultural, religiosa.  

 

-Vocês, jovens, sabem em que tempo vivemos. Já é hora de despertarem do sono da ignorância. Busquem o 

conhecimento em todas as suas esferas; nada de bebedeiras, desonestidades, de contendas, de ciúmes, que 

não os levam a caminho algum de realização pessoal.  

 

- A liberdade sempre foi o objetivo da humanidade a qual, oportunamente, exigiu derramamento de sangue. 

Contudo, a única liberdade digna do homem é a que está enraizada na observância da lei natural e da lei 

revelada; sem isso não há liberdade, somente escravidão, Comprova a não observância da lei natural a 

crueldade com que o homem trata o meio ambiente em favor da economia, da riqueza, do acúmulo de bens 

terrenos, tornando-se insensível, escravo de seus prazeres terrenos, longe de uma liberdade moral.  

 

 ATIVIDADES SUGERIDAS  

  

Queridos jovens:  Logo mais vocês estarão trilhando o seu mundo em busca de suas aspirações, talvez até 

longe dos amigos de hoje, de seus professores e de seus familiares. Estarão prontos para a realização dessa 

tarefa?  Partindo dessa realidade e com base na leitura dos textos, mãos à obra:  

 

1. O que é liberdade e como vocês a administram em sua vida pessoal, social, religiosa, cultural?  

  

2. O conhecimento na sociedade pós-moderna é fundamental para se atingir objetivos, como: profissão, 

mercado de trabalho. Hoje, como o saber é desenvolvido em sua vida?  

  



3. Vivemos em um mundo em que a escravidão se torna cada vez mais presente na vida do homem 

moderno. Escravidão do erro, da discórdia, das desuniões familiares, da falta de paz em todos os 

sentidos. Como podemos nos libertar dessa escravidão a partir da visão de suas experiências e vivências 

de mundo?  

  

4. Um escritor bem informado e centrado em realidades fidedignas certa vez citou: “Nada vive e 

prospera senão à sombra do amor.” Como poderíamos interpretar essa fala, se hoje o amor está tão 

desencantado?  

  

A Pastoral da Educação deseja a todos:  

 

 umas férias felizes e repousantes.   

 

Até agosto, se Deus quiser.  

  

 


