
DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO- Novembro/Dezembro de 2017 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

“Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós 

deveis amar-vos uns aos outros.” (Jo 13,34) 

 

Amados Educadores 

                    

Amar ao próximo é, antes de tudo, estar sempre atento e sensibilizar-se pelo outro. Viver o amor ao próximo 

é respeitar, importar-se, valorizar, ter a humildade de ouvir, silenciar, sorrir e acolher o outro. O próximo 

está em nossas salas de aula. No mundo negativo, em que vivemos, é necessário que levemos a esperança a 

nossos irmãos, o direito de sonhar, e esperança é fé. Nessa sociedade, precisamos ser fermento, sal e luz, luz 

de vela que vai se consumindo, “consumir-se pelo outro”. Precisamos fazer a diferença!    

 

                                                                    Carinhosamente, 

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

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Educação Infantil –1º ao 5º ano do Ensino Fundamental-Novembro/Dezembro de 2017 

 

 

1. Uma palavra aos professores:- Estamos chegando aos meses finais de mais um ano letivo e cremos ter 

contribuído com seu trabalho, trazendo algumas ideias relacionadas com a Campanha da Fraternidade de 

2017 que pretendeu elucidar conhecimentos sobre os Biomas Brasileiros, sua realidade, sua situação 

econômica e social e, sobretudo, alertar para a necessidade da preservação de sua natureza, com vistas a 

garantir melhores condições de vida para nossa população. Acreditamos que um mundo de justiça e direito 

precisa ser construído coletivamente somando-se as criatividades, os talentos e as experiências em benefício 

do bem comum Além disso, considerando-se que estamos nos aproximando do tempo de Natal julgamos que 

esta é uma época em que se oferece a oportunidade de ensinar aos alunos o verdadeiro significado dessa 

data, no sentido de se formar valores que se oponham ao consumismo exagerado que atinge nossa sociedade, 

ocasionando, principalmente, mediante a crise econômica que atravessamos, sérios desequilíbrios 

financeiros por gastos incompatíveis com o orçamento familiar. Assim, se temos feito durante todo o ano 

tentar despertar nos alunos valores como paz, justiça, solidariedade, respeito à natureza, etc., a chegada do 

Natal e a vivência de seu significado é, por certo, a melhor maneira de culminar esse trabalho. As crianças 

são seres preciosos que precisam de apoio e condução para se tornar adultos sensatos. Ao educar, é preciso 

fazer o melhor possível, e então veremos que as palavras ditas em Provérbios 22.6. São a mais pura verdade. 

“Ensina ao menino o caminho em que deve andar e, mesmo quando envelhecer, não se afastará dele.” 

 

2. Conversando com os alunos:- Oi, amiguinhos!  Foi muito bom falar com vocês durante esse ano sobre 

as várias regiões brasileiras, tão diferentes uma das outras e que Deus nos deu de presente. Vimos a 

importância de cuidar para que toda essa natureza seja preservada, em benefício de todo o nosso povo. Ao 

mesmo tempo queremos lembrar que o Natal já se aproxima e, com isso, as ruas e lojas se enfeitam com 

luzes e cores. Todas essas coisas são muito importantes, pois alegram nossa vida, mas é preciso lembrar que 

o Natal é muito mais que isso. Já em novembro começa o tempo do ADVENTO. Sabem o que é isso? – É 

tempo de nos prepararmos para a vinda de Jesus que, durante sua vida, só nos ensinou fazer coisas boas, a 

fazer o bem e também a respeitar a natureza e a preservá-la. O ADVENTO dura quatro semanas e durante 

isso é importante que procuremos refletir sobre o VERDADEIRO ESPÍRITO DO NATAL e sobre a 

MENSAGEM DE ESPERANÇA E DE PAZ que Jesus nos traz. Vamos viver juntos o verdadeiro espírito 

do Natal? 

 

 3. Cuidando da Natureza:- Uma história para contar, uma lição para aprender... 



 

    Rafael e Sheila tinham três filhos e trabalhavam muito para manter a família. Quase não tinham 

tempo para dar assistência às crianças que estavam sempre doentes, exigindo despesas constantes com 

remédios. Buscando uma solução para esse problema, o casal decidiu voltar a morar na pequena 

cidade do interior em que haviam nascido, onde teriam maior contato com a natureza e, onde, embora 

ganhando menos, poderiam oferecer aos filhos uma vida melhor. 

    Logo que se mudaram foram fazendo amizade com os vizinhos de seu bairro, que os receberam 

muito bem, oferecendo-se para ajudá-los,  no que precisassem. Perto deles morava “Seo” Osório, que 

trabalhava como catador de materiais recicláveis e era membro de uma cooperativa de catadores. 

   Como Sheila e Rafael eram pessoas esclarecidas, convidaram “Seo” Osório para uma reunião em 

sua casa. 

   Convidaram também toda a vizinhança e, numa tarde de domingo,“Seo” Osório compareceu para 

falar com eles sobre saneamento básico. 

    Ele foi então falando que infelizmente, o nosso povo é ainda muito mal educado no que diz respeito 

à preservação da natureza e fazem coisas muito erradas: se comem num lugar público, por exemplo, 

deixam jogados no chão, papéis, copos, latas, restos de comida e outros lixos. Ás vezes fazem fogo 

perto da floresta e saem sem apagar as brasas. É comum também jogarem roupas velhas e outros 

objetos quebrados nos rios e lagos, enfim, não se preocupam com o destino do esgoto da casa em que 

moram. 

    “Seo” Osório falou então para eles de um jeito muito bonito e fácil de entender, sobre a importância 

e a necessidade de preservar a natureza. Começou  falando como Deus criou o mundo e foi dizendo:-  

    - Deus criou um lindo jardim e colocou os seres humanos como jardineiros. Por muitos anos os 

seres humanos cuidaram bem do jardim, até que perceberam que tinham o poder de domínio sobre 

outros seres vivos: os animais e as plantas e depois, que podiam dominar também até mesmo as 

pessoas, esquecendo-se de que, como “jardineiros”, deviam cuidar do bem-estar de todos os seres 

vivos da terra. 

    E “Seo” Osório continuou:- 

    - Nós, catadores, estamos nessa luta pela conscientização de todos sobre a produção e o destino do 

lixo. A maior parte dos materiais jogados no lixo são, na verdade, coisas  reaproveitáveis. Eles 

precisam ser devidamente separados e encaminhados para a reciclagem. É preciso que cada um de  

nós faça sua parte, pois são as pequenas ações do dia a dia que fazem uma grande diferença. 

    A reunião na casa de Sheila e Rafael deu um ótimo resultado: propuseram-se a fazer em suas casas 

uma horta e um pomar, trocando entre si frutas e verduras. Passaram a usar mais a bicicleta como 

meio de transporte, e até começaram a trocar também roupas que podiam ser reaproveitadas, à 

medida que as crianças cresciam. Hoje, todos vivem com boa  qualidade de vida, dão assistência aos 

filhos que agora se alimentam bem, não adoecem e juntos,  todos ajudam a cuidar da natureza com 

um programa de plantio de árvores nas margens dos rios e córregos daquela região.( Fonte: CONIC- 

CF/2016 – adaptação ) 

 

OBSERVAÇÃO:- Essa história ilustra um trabalho comunitário de pessoas simples, mas esclarecidas sobre 

a questão dos cuidados com o meio ambiente, para se ter uma vida melhor. O professor poderá explorá-la 

das mais diversas maneiras: fazendo perguntas, sugerindo desenhos, recortes, histórias em quadrinhos, 

cartazes, etc. \O mais importante é que, após apresentá-la, a classe fique à vontade para emitir sua opinião, 

relatar experiências semelhantes, conhecidas ou vistas na TV e na mídia em geral. Como já dissemos 

anteriormente, o conhecimento dos biomas brasileiros é apenas um pano de fundo para que se instale junto à 

população em geral um alerta que gere a necessidade de cuidar da natureza que nos rodeia mais diretamente, 

ou seja, o bioma, ou ambiente em que vivemos. Estamos certos que a criança é sempre um veículo muito 

eficaz de informação, capaz de sensibilizar as famílias para o problema em questão. 

 

4. Gincana Educativa:- Para culminar o estudo sobre o meio ambiente, biomas brasileiros, etc., sugerimos 

a realização de uma gincana na classe que poderá transcorrer-se em vários dias. Primeiramente, o professor 

divide a classe, em seis grupos (mais, ou menos) e sugere que escolham um nome relacionado com os 

estudos do ano. Pode ser: grupos com nomes de biomas, ou de flores, ou de frutas, ou de árvores, a critério 

da classe. Então o professor prepara fichas que serão colocadas num cesto, ou numa caixa, com questões ou 

situações de descaso ambiental, com as quais convivemos no dia-a-dia. A cada dia, o professor sorteia entre 



os grupos, uma ou mais questão para que analisem e respondam como agir. O grupo que responder 

adequadamente a cada questão faz um ponto e, ao final, ganha a gincana aquele que acumular mais pontos, 

com premiação no final dos trabalhos, Abaixo relacionamos exemplos de questões que poderão, entre outras 

criadas pelo professor, para propor à classe:- 

    a) Quando andamos pela rua é comum ver lixo na rua: nós, porém ...............................................   

    b) A grama dos jardins não só enfeita como também tem sua função e deve ser conservada. Portanto, 

quando andamos devemos........................... 

    c) Hoje em dia as pessoas comem pipoca e tomam refrigerante no cinema. O certo é que quando termina a 

seção .............................. 

     d) As garrafas PET podem ser recicladas e se tornar coisas muito interessantes. Por isso seria bom 

que.............................. 

     e) O mosquito da Dengue prolifera em águas paradas. Portanto é preciso.......................,, 

     f) Á noite devemos ter a luz acesa somente onde........................... 

     g) Em casa, o que podemos fazer para economizar água?  Ao lavar as mãos............... Ao escovar os 

dentes.................... Ao tomar banho................Para cozinhar ............Para lavar a louça.....................Para regar 

as plantas......................... Para lavar o terraço, ou o quintal? 

     h) O que nossas famílias podem fazer para economizar energia elétrica?  Para tomar banho.......... Para 

ver TV ou ouvir rádio?.................. Para usar o computador?.................Para abrir a geladeira?....................... 

Para iluminar a casa à noite?............. 

     i) As pessoas que têm cães devem levá-los a passear. Para evitar que sujem as calçadas temos que levar 

também................................. 

     j) É comum vermos nas ruas lixos revirados pelos cachorros. Como resolver isso? 

     l) Em cada rua o caminhão do lixo passa em determinada hora. Assim, para evitar que ele fique 

espalhado pelo chão muito antes da hora, a limpeza pública recomenda que..................... 

     m) As pessoas mais pobres também podem ajudar a preservar a natureza, ou somente os ricos são 

responsáveis por ela?................................................ 

 

5. Atividades Diversificadas:- (relacionadas ao tema)  

    5.1. Incentivar a classe para colocar na porta uma faixa com os dizeres:- “AQUI ESTUDAM ALUNOS 

QUE PRESERVAM O AMBIENTE” 

    5.2.  Confeccionar cartazes, desenhos, murais, relacionados com os assuntos tratados. 

    5.3.  Continuar, ou iniciar a campanha de reciclagem de lixo na classe. 

    5.3.  Produção de texto:- “O QUE EU, CRIANÇA, POSSO FAZER PELO MEIO AMBIENTE” 

          ( OBS: As crianças menores podem apenas desenhar ) 

    5.4.  Pesquisar:- “COMO É RECOLHIDO O LIXO RECICLADO EM NOSSA CIDADE” 

     

6. Encerramento Festivo:-- O professor poderá ensaiar com a classe a música abaixo, para ser apresentada 

às outras classes no galpão da escola, num momento especial. Sugerimos:- 

     

                                               HERDEIROS DO FUTURO  

                                                                                                                (Toquimho) 

A vida é uma grande amiga da gente / Nos dá tudo de graça para viver /  

Sol e céu, luz e ar / Rios e fontes, terra e mar. 

 

Somos os herdeiros do futuro / E pra esse futuro ser feliz /  

Vamos ter que cuidar / Bem deste país  (bis) 

 

Será que no futuro haverá flores? / Será que os peixes vão estar no mar? / 

Será que os arco-íris terão cores? / E os passarinhos vão poder voar? 

 

REFRÃO :- Somos os herdeiros do futuro ............... 

 

Será que a terra vai seguir nos dando / O fruto, a folha, o caule e a raiz? /  

Será que a vida acaba encontrando / Um jeito bom da gente ser feliz? 

 



REFRÃO ;- Somos herdeiros do futuro ................ 

 

A vida é uma grande amiga da gente ..................... 

 

7.  Desenvolvimento do Projeto:- “UM NATAL COM SIGNIFICADO” 

 

   7.1. Situação – estímulo:- Na RODA DA COMVERSA, o professor pede que os  alunos relatem como 

está a cidade nesta época de Natal. Deixa que falem sobre as ruas e praças enfeitadas, as vitrines atraentes, o 

movimento nas lojas, a profusão de brinquedos e coisas chamativas expostos nas lojas, enfim, sobre a 

maneira como as pessoas se comportam nessa época. A seguir, apresenta a cena do nascimento de Jesus e 

também deixa que observem o que veem e então comparem com a situação que se vê hoje. É importante 

levá-las a refletir que Jesus nasceu cercado de muita simplicidade, em contato com a natureza, numa noite 

fria e sem conforto, mas, SOBRETUDO, que veio ao mundo para ensinar as pessoas a ser melhores, a 

viver em paz, a praticar a solidariedade, a justiça, a fraternidade, o respeito, o amor a natureza, a 

Deus e ao próximo. Seria bom que essa atividade transcorresse com muita calma, para que as crianças 

pudessem chegar às conclusões esperadas, A seguir, então, o professor propõe que nesse ano, a classe se 

prepare para o Natal  dando a ele esse seu verdadeiro significado. Embora desejando ganhar presentes, 

roupas e calçados novos, brinquedos, antes de tudo se preparando para a chegada de Jesus, recebendo-o com 

carinho e amor, sendo bom para com todos como Ele nos ensinou. Para ilustrar sugerimos:- 

 

   7.2 UM CONTO DE NATAL:- Um aldeão russo, muito devoto, sempre pedia que Jesus viesse visitá-

lo em sua humilde choupana. Na véspera de Natal, sonhou que o Senhor iria aparecer-lhe. Teve tanta 

certeza da visita que, mal acordou, levantou-se imediatamente e começou a pôr a casa em ordem para 

receber o hóspede tão esperado. 

   Então, uma violenta tempestade de neve e granizo começou acontecer lá fora. E o aldeão continuava 

com os afazeres domésticos, cuidando também da sopa de repolho, que era o seu prato predileto. De 

vez em quando, pela janela, ele observava a estrada, sempre à espera... 

   Decorrido algum tempo, o aldeão viu que alguém se aproximava caminhando com dificuldade, em 

meio à borrasca de neve. Era um pobre vendedor ambulante, que conduzia às costas um fardo 

bastante pesado. 

   Compadecido, saiu de casa e foi ao encontro do vendedor. Levou-o para a choupana, pôs sua roupa 

para secar no calor da lareira e repartiu com ele a sopa de repolho. Só deixou que ele fosse embora 

depois de ver que ele já tinha forças para continuar a jornada. 

   Olhando de novo através da vidraça, avistou uma mulher na estrada coberta de neve. Foi buscá-la e 

abrigou-a na choupana, fez com que sentasse perto da lareira, deu-lhe de comer e embrulhou-a em 

sua própria capa... A noite começava a cair... Não a deixou partir enquanto não readquiriu forças 

suficientes para a caminhada. E nada de Jesus!... 

   Já quase sem esperanças, o aldeão novamente foi até a janela e examinou a estrada coberta de neve. 

Distinguiu uma criança e percebeu que ela estava perdida e quase congelada pelo frio... 

   Saiu mais uma vez, pegou a criança e levou-a para a cabana. Deu-lhe de comer, e não demorou 

muito para que a visse adormecida ao calor da lareira.. 

   Cansado e desolado, o aldeão sentou-se e acabou por adormecer junto ao fogo, Então, de repente, 

uma luz radiosa, que não provinha da lareira, iluminou tudo! Diante do pobre aldeão, surgiu risonho 

o Senhor, envolvido numa túnica branca! 

   - Ah! Senhor!  Esperei-O  o dia todo e não aparecestes – lamentou-se o aldeão... 

   Então Jesus lhe respondeu:- 

   - Já visitei hoje, por três vezes a sua choupana: O vendedor ambulante que você socorreu, aqueceu e 

deu de comer... Era Eu! A pobre mulher a quem você deu sua capa... Era Eu! E Essa criança que você 

salvou da tempestade, também era Eu”... “O BEM QUE VOCÊ FEZ A CADA UM DELES, FOI A 

MIM MESMO QUE VOCÊ FEZ” Obrigado meu bom homem! 

    Assim, esse homem tão simples e tão devoto ofereceu a Jesus tudo o que tinha: o calor de sua casa, 

sua sopa de repolho, sua capa, seu carinho e atenção para com os outros...  Tudo isso foi uma grande 

exemplo de SOLIDARIEDADE!  Esse é o verdadeiro significado do Natal!  Saber amar a Deus e ao 

próximo. 

 



8. Sugestões de Atividades:- 

 

   8.1. Roda da Conversa:- Ler ou contar a história para a classe enfatizando o contexto em que ela 

transcorre. Explorar suas ideias sobre a Rússia, como um país distante, muito grande, de frio intenso, com 

neve e um povo de costumes diferentes. A sopa de repolho, por exemplo, sempre faz parte  de sua 

alimentação e a lareira no inverno permanece acesa, senão eles não suportam o frio. Deixar que se 

expressem sobre a atitude do aldeão que, embora esperando Jesus, não deixou de socorrer e de ser solidário 

com aquelas pessoas necessitadas. Provocar sua imaginação sobre como o bom homem teria se sentido, ao 

saber que, ao ajudar aquelas pessoas, era como se estivesse fazendo aquilo para o próprio Jesus. É 

importante que os alunos expressem livremente seus sentimentos e emoções, bem como que relatem mais 

alguma coisa sobre atitudes de solidariedade. 

 

8.2.  Educação Artística:- Pedir que os alunos, em grupos, desenhem numa cartolina a história, 

transformando-a numa historia em quadrinhos. Pode também ser feita individualmente, em sulfite. 

 

8.3. Calendário do Advento:- Numa cartolina riscada, ou num calendário grande, comum, os alunos fazem 

a contagem regressiva dos dias que faltam para o Natal. No início de cada dia, sorteia-se uma criança para 

marcar o dia com uma estrela no calendário e faz uma oração espontânea com o propósito de fazer alguma 

coisa de bom para agradar a Jesus. 

 

8.4. História do nascimento de Jesus:- Levar para a classe uma gravura do presépio e ler na Bíblia a 

história do nascimento de Jesus. Em grupos, os alunos montam um presépio vivo, revezando-se nos 

personagens. 

 

8.5. Montagem do presépio de classe:- Sob a orientação do professor, os alunos trazem materiais 

recicláveis ( caixinhas, garrafas, rolos de papelão, embalagens, pedras, vidrinhos, espelho, etc.) e criam com 

eles a cena do presépio: pessoas, animais, anjos, estrela, bichinhos de barro, ou de batata, com perninhas de 

palito, lago de espelho com patinhos, etc. Num canto apropriado, vão montando o presépio. Então, o 

professor coloca um cesto enfeitado junto a ele, onde as crianças vão colocando, a cada dia, mensagens que 

gostariam de dizer a Jesus, escritas em quadradinhos de papel colorido. Seriam os “presentes” que dariam a 

Ele. No último dia de aula, as mensagens são colocadas num recipiente próprio, e, no pátio, são incineradas 

diante de todos, simbolizando que estão subindo ao céu, como um presente da classe.  Se julgar convenente, 

sortear algumas orações para ler para a classe. É bom que o professor coloque também suas mensagens. 

 

8.6. Montagem da Árvore de Natal:- Em grupos, propõe-se que a classe pesquise sobre a origem e o 

significado da Árvore de Natal e relatem o que aprenderam. Se necessário, o professor complementa a 

pesquisa. Então providencia a colocação de um pinheiro na classe, sempre com o envolvimento dos alunos. 

A seguir combina com eles que, ao invés de bolas ou estrelas, sejam colocados desenhos feitos por eles com 

mensagens ao Menino Jesus. 

 

8.7. Cartazes Natalinos para o Comércio Local:- Em grupos, pedir que confeccionem cartazes alusivos ao 

Natal, usando recortes e desenhos criativos com mensagens de toda a classe, para serem colocados um 

supermercados ou lojas e estabelecimentos da comunidade. Fazer uma entrega simbólica desses cartazes, 

pelos grupos, em nome da classe. 

 

8.8. Natal em toda a escola:- Os alunos confeccionam bandeirinhas coloridas, festões, bolas pintadas de 

isopor, etc. para enfeitar a escola. Pode-se fazer uma campanha de doação de enfeites em desuso pelas 

famílias e pelas lojas, que, ás vezes os guardam sem deles precisarem. 

 

8.9. Cinema na Escola:- Providenciar um filme que enfoque o verdadeiro significado do Natal e planejar 

com a classe uma sessão de cinema. Fazer cartazes para divulgar e convidar outras classes, se possível. Pedir 

às merendeiras que sirvam pipoca e suco. Após o filme, comentar com os alunos seu conteúdo e sua 

mensagem. 

 



8.10. Natal Solidário:- Fazer com os alunos uma relação de instituições de assistência social existentes na 

cidade ( creches, asilos, etc.) Pedir que escolham uma delas e procurar saber as necessidades que podem ter. 

A seguir, planejar com a classe algumas ações beneficentes:- coletar brinquedos, roupas, alimentos etc.. para 

doar a uma instituição. Envolver as crianças nos preparativos, inclusive sugerir que façam uma campanha de 

doações na escola. É uma forma de vivenciar o que aprenderam sobre solidariedade.  

 

8.11. Música, Maestro!  Reunir, com auxilio dos alunos CDs natalinos e/ou ensinar músicas de Natal que 

estejam de acordo com o objetivo pretendido de um Natal com Significado e ensaiar com a classe para 

cantar na festa de encerramento do ano letivo. 

 

8.12. Prendas do Coração:- Ensinar a fazer presentes de baixo custo ( corações, estrelas, anjos, caixinhas 

cobertas, etc, para ofertar às pessoas queridas. 

 

8.13. Correio de Natal:- Confeccionar cartões de Natal, com mensagens, para enviar a amigos, colegas, 

professores, funcionários da escola, direção, serventes, merendeiras, etc. 

 

8.14. Excursões: Se houver na cidade exposições de artes plásticas, trabalhos, decoração de Natal, bazares 

natalinos, como costuma acontecer em fim de ano, planejar uma visita com a classe, preparando-a 

adequadamente para isso. Na volta, avaliar os resultados.  

 

8.15.  Auto de Natal:- Ensaiar a classe para a dramatização da História do Aldeão Russo e/ou de uma 

Lenda de Natal, para apresentação na escola, no final do ano, envolvendo as outras classes e familiares. 

Sugerimos:- 

 

                                            LENDA DA VELA DE NATAL 

 

   Era uma vez um sapateiro pobre que vivia numa cabana, junto à encruzilhada de um caminho, 

perto de uma humilde aldeia. Como gostava de ajudar os viajantes que passavam pela sua casa 

durante a noite, o sapateiro deixava uma vela acesa todas as noites na janela da casa para iluminar o 

caminho.  

   Então, aconteceu uma grande guerra que fez com que todos os jovens partissem, deixando a aldeia 

ainda mais pobre e triste. 

   Ao ver, porém, a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver sua vida cheia de 

esperança e bondade, as pessoas da aldeia decidiram imitá-lo e, na noite de Natal, todos acenderam 

uma vela em suas casas, iluminando assim toda a aldeia. 

   À meia-noite, os sinos da Igreja começaram a tocar, anunciando a boa notícia: A guerra tinha 

acabado e os jovens regressavam às suas casas. 

   ASSIM SURGIU O COSTUME DE ILUMINAR AS CASAS PARA O NATAL... 

                                                                                                 (Fonte: Internet – adaptação) 

 

9. Atividade de seguimento:- 

  

 Convidar os pais e familiares para uma visita à classe, a fim de observarem os trabalhos elaborados 

pelos alunos, deixando que eles expliquem sobre aqueles que fizeram. Isso pode ser feito planejando-se 

com a direção um dia de” ESCOLA ABERTA”. 

 

 

PROFESSOR!  QUE DEUS O ABENÇÕE SEMPRE PELO SEU TRABALHO, SEM O QUAL O 

NOSSO TERIA SIDO EM VÃO... 

 

QUANDO SE FAZ O BEM, NUNCA SE SABE A EXTENSÃO DO BEM QUE SE FAZ... 

 

FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE SAÚDE E PAZ! 

 

                                   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 – novembro/dezembro de 2017 

 

Alunos e professores 

 

        A Campanha da Fraternidade 2017 cujo tema: Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida incentivou 

o conhecimento dos biomas brasileiros e ampliou na comunidade escolar, uma atitude de fraternidade em defesa da 

vida. Esperamos ter ajudado e proporcionado oportunidades de “renovação da escola como espaço ecológico 

integral que defende a Vida”. 

         Nos dois últimos meses que faltam para terminar o ano letivo, vamos relembrar o que aprendemos sobre o 

tema da Campanha da Fraternidade e ao mesmo tempo refletir sobre o significado do Natal, centrando 
nossas atividades nas dimensões do pensar, sentir e agir do estudante, 
 

 Texto 1- Para pensar, sentir e agir.    

                                                                     

Seja no Norte ou no Sul, no Nordeste ou no Sudeste, seja no Leste ou no Oeste, na  Amazônia ou no Pampa, 

na Caatinga ou na Mata Atlântica, no Cerrado ou no Pantanal  somos todos brasileiros com muitos rostos, 

muitas histórias, uma pluralidade, uma  singularidade, uma grande diversidade, um    jeito próprio de ser. 

 

Sugestões de Atividades 

 

1- Exploração do texto: a- Você já parou para observar as plantas, as folhas, os frutos e seus 

tamanhos, os formatos, as cores, cheiros e sabores?  b- Você já pensou em ter uma horta em sua 

casa, na escola ou na comunidade? c- Você sabe o que é uma horta suspensa? Pesquise e pense na 

possibilidade de fazer uma em sua casa ou na escola. 

  

2- Pesquisa. Pesquise uma planta bonita, típica de seu bioma e veja em grupo como fazer uma 

plantação na área de sua escola. 

 

3- Interpretação de frase: Pense e explique a frase – [...] somos todos brasileiros com muitos rostos, 

muitas histórias, uma pluralidade, uma singularidade, uma grande diversidade, um    jeito próprio 

de ser. (procure auxílio no dicionário ou na internet). Fale sobre a importância dessa diversidade, da 

singularidade e do jeito próprio de ser. 

 

4- Ações: Faça um quadro e enumere as ações que podemos fazer em defesa na vida de nosso planeta. 

 

Texto 2- Conhecer para preservar 

 

               A consciência da gravidade da crise cultural e ecológica que estamos vivendo precisa nos 

impulsionar a assumir novos hábitos, novas posturas, novas formas de viver. Mas, mesmo os que estão 

cientes de que não basta o progresso atual e a mera acumulação de objetos e prazeres para dar sentido e 

alegria ao coração humano, têm dificuldade em renunciar aquilo que o mercado lhes oferece. Muitos jovens 

têm uma nova sensibilidade ecológica e um espírito generoso, e lutam admiravelmente pela defesa do meio 

ambiente, mas cresceram em contexto de altíssimo consumo e bem estar que torna difícil a maturação de 

outros hábitos. Por isso, estamos perante um desafio educativo, que possa superar o individualismo, a busca 

do progresso ilimitado, a concorrência, o consumismo, o mercado sem regras formando pessoas sem regras 

capazes de construir um equilíbrio ecológico que passe por quatro eixos: o pessoal, o solidário com os 

outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus. 

               É preciso crescer na solidariedade, na responsabilidade, no cuidado, na compaixão. Ir além das 

palavras, dos discursos e ter atitudes responsáveis, como reduzir o tempo debaixo do chuveiro, evitar o uso 

de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo que razoavelmente 

se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o 



mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias... Tudo isto faz parte de 

uma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser humano. Voltar _ com base 

em motivações profundas – a utilizar algo em vez de   desperdiçar rapidamente é um ato de amor que 

exprime a nossa dignidade. 

Fraternidade- Ensino Fundamental II, 6º ao 9º ano, p.23 e 24.   

 

Sugestões de Atividades 

 

1- Leitura e reflexão: leia o texto e destaque em um papel sulfite as ideias principais. 

 

2- Responda; Além das atitudes responsáveis destacadas no texto, você seria capaz de enumerar pelo 

menos mais cinco? Se sim, enumere-as. 

 

3- Elaboração de um quadro sobre os quatro eixos. Que ações você colocaria em cada um dos eixos 

de tal forma que preenchesse as cinco linhas de cada coluna?  Você poderá lembrar do estudo feito 

sobre os biomas e colocar o agir  nos Biomas.. 

 

O Pessoal O Solidário com os 

outros 

Natural com todos os 

seres vivos 

O espiritual com Deus 

    

    

    

    

    

 

 

 

4- Ações: Das ações colocadas em cada coluna qual (ais) você elegeria para fazer parte de sua vida?  

 

                A chegada do Natal, a vivência de seu significado é por certo a melhor maneira de culminar todo 

esse trabalho.  É importante que procuremos refletir sobre o verdadeiro significado do Natal, quando Jesus 

vem trazer aos homens uma mensagem de esperança. 

 

5- Criatividade: Tomando como exemplo do quadro anterior elabore outro e coloque atitudes relativas 

ao verdadeiro significado do Natal, relacione ações que reflitam esse significado. 

 

6- Entrevista: Fazer entrevista em casa, na rua, na escola, com base na pergunta: Qual o verdadeiro 

significado do NATAL para você?    

 

7- Escrita de Mensagens: Escreva mensagens que traduzem o espírito o Natal e encaminhe troque com 

seus colegas. Cada um pode ler em voz alta a mensagem que recebeu.  

 

8- Cartões de Natal: Com as mensagens criadas, elabore cartões e apresente-os no pátio da escola em 

um grande mural. 

 

9- Interpretação: Leia as frases abaixo e interprete-as. 

Ensina a teus filhos o que temos ensinado aos nossos: que a terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a terra - 

fere os filhos da terra. (Cacique Seattle). 

A responsabilidade social e a preservação ambiental significam um compromisso com a vida. (João Bosco 

da Silva) 



Natal quer dizer espírito de amor... um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos 

deveriam prevalecer acima de todo o ódio e amargura...um tempo em que nossos pensamentos, ações e o 

espírito de nossas vidas manifestam a presença de Deus. (Autor desconhecido) 

 
 Atividades de Seguimento: 

 

1-  Com seus familiares faça a entrevista: Qual o verdadeiro significado do NATAL para você?   

2- Leve para casa algumas mensagens escritas em sala de aula e leia para eles. 

3- Leia as frases da atividade 9 e peça que as interprete.  

 

 

Bom trabalho! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Ensino Médio - Novembro/Dezembro de 2017 

                                                 

TEXTO I – ADAPTAR-SE A NOVAS EXPERIÊNCIAS  

Seres humanos saudáveis alegram-se com a oportunidade de se adaptar a novas experiências. Na verdade, 

sentem-se muito bem em um estado contínuo de mudança. Entusiasmam-se com a possibilidade de serem 

uma nova pessoa a cada momento. Só o hábito e a apatia podem impedir que se tenha essa atitude. Quando 

nos descuidamos ou nos resignamos aos padrões e rotinas, começamos a estagnar. Ficamos propensos a 

aceitar a ilusão cômoda de que a vida é uma série de hábitos e respostas condicionadas . Na verdade, isto é 

um conforto que nos leva a um tipo de morte intelectual e emocional. Nem sempre é fácil aceitar novas 

ideias e desistir de antigos hábitos e valores. É muito mais cômodo negar que pode haver possibilidade mais 

viável e mais criativa para nossas vidas. Não compreendemos que quando resistimos a essas potencialidades, 

a vida se transforma em uma luta contínua, passa por nós e ficamos sozinhos e solitários. A mudança é 

sempre possível, a não ser que nosso cérebro pare de funcionar. É uma escolha que não precisa ser dolorosa 

nem ameaçadora. A adaptação às novas correntes da vida é um processo natural e, em última análise, o 

caminho da menor resistência. A mudança é nossa maior fonte de felicidade, de estímulo e de crescimento 

contínuo. (O Paraíso Fica Perto – Leo Buscaglia)  

TEXTO II  - SEJAMOS AGRADECIDOS  

E chegamos ao final de mais um ano de nossa vida. Muitos até o iniciaram, mas não chegaram até aqui, sua 

missão encerrou mais rápido, pois não somos donos de nós mesmos. Nossos dias terminam aqui na terra, por 

que não viver em paz com nós mesmos e com todos os que participam de nossa vida? No encerrar deste ano, 

torna-se importante fazer um balanço do nosso dia a dia, de nossa consciência, posto que cada momento do 

ano foi uma tarefa de responsabilidade para cada um: viver com sinceridade em nosso interior; rever atitudes 

em que o bem  foi deixado de se fazer;  ser agradecido a tudo e a todos com generosidade.  Passamos, neste 

mundo, por momentos em que tudo está misturado: sofrimentos e alegrias, paz e guerras; tudo isso passa; 

porém, existe algo que não passa: são as obras boas que devem perseverar todos os dias de nossa jornada 

terrena. Convém lembrar: aquele que semeia pouco amor, pouco vai recolher;  nossa generosidade, em um 

meio em que se mergulham discórdias, ofensas, ingratidão, deve ser imensa para que consigamos nossa paz 

interior.  

ATIVIDADES SUGERIDAS  

Ao encerrar o ano de 2017, seria muito proveitoso que estas atividades sejam realizadas em grupo para se 

fazer uma avaliação em que todos possam opinar livremente dentro de uma dimensão humana e social.  

1- Como o grupo analisa a proposição acerca de mudanças: pessoal, familiar, social, amorosa no transcorrer 

do presente ano ?  

2- Como foi vivenciada, neste ano, a proposta relativa a:  

a) Convívio entre amigos e vivência pessoal;  

b) Análise sobre o mundo voltado para os opostos: sofrimentos, alegrias, guerras e paz  

3- Que metas podem ser propostas para 2018 em toda a dimensão da história de cada jovem?  

A Pastoral da Educação, através de sua equipe, deseja aos nossos jovens um feliz fim de ano e um ótimo 

recomeçar! 


