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“Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles.” (Lucas 

24, 29) 

 

Amados Educadores 

 

            Como os discípulos de Emaús, temos Jesus tão perto e tão acessível, ele está caminhando o 

todo tempo ao nosso lado, mas não sabemos reconhecê-lo. Precisamos encontrá-lo na pessoa dos 

irmãos, não percamos a esperança de reconhecer o Ressuscitado em todas as circunstâncias de 

nossas vidas e de levar a sua mensagem às crianças e jovens para construir um mundo melhor. 

 

                                                                    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 2018 

 

1. Uma palavra aos professores - A Campanha da Fraternidade deste ano, cujo tema evoca a 

necessidade de se juntar forças na tentativa de “Superação da Violência”, sem dúvida uma das 

maiores mazelas sociais de nosso país, visa o aprofundamento da reflexão e discussão de um dos 

maiores desafios que o Brasil e a população em geral enfrentam nesse momento. Para que esse desafio 

seja enfrentado com seriedade e de forma eficaz precisamos estimular a participação das pessoas e a 

escola não pode ficar alheia a esse processo, É muito importante, portanto, discutir com os alunos esse 

assunto e, num espírito de” fraternidade, que nos faz todos irmãos”, criar situações que  lhes 

propiciem discernir sempre o certo e o errado na busca do bem comum. Nunca é cedo para se tratar 

com as crianças sobre os acontecimentos do dia-a-dia, uma vez que hoje os meios de comunicação se 

encarregam de fazê-los chegar rapidamente onde quer que estejamos. Assim, sempre é possível criar 

na classe e/ou escola um ambiente favorável à mudanças de comportamento, onde os conflitos possam 

ser resolvidos de forma pacífica e respeitosa, o que estimula a não violência e  permite que a cultura da 

paz se instale no ambiente escolar. 
 

2. Conversando com os alunos – Oi, amiguinhos! Vocês já perceberam que quando as pessoas são alegres, 

amáveis, otimistas, elas se tornam mais bonitas? Ao contrário, pessoas tristes, esquisitas, mal humoradas, 

grosseiras, tornam-se feias, não é mesmo? Pois bem, aqui vai uma pequena história que nos ajuda a pensar sobre 

isso:- 

 

3. Situação-estímulo:-       “O cão no espelho” 

   

   Indo para lá e para cá, um grande cachorro acabou entrando num quarto cujas paredes eram só espelhos. 

Assim se viu, de repente, cercado de cachorros. Enfureceu-se e começou a rosnar. Todos os cachorros,  das 

paredes, naturalmente fizeram o mesmo, mostrando seus dentes e colocando-se em posição de briga. 

   Então, o primeiro cachorro começou a girar sobre si mesmo para se defender dos outros e, depois,  latindo 

furiosamente, lançou-se contra um de seus supostos inimigos. 



   Acabou desmaiado e sangrando pelo choque contra o espelho. 

   Se ele tivesse abanado o rabo de maneira amigável só uma vez, todos os cachorros dos espelhos teriam feito a 

mesma coisa, E teria sido um encontro de festa, entre amigos! 

 

3. Sugestões de atividades:-  

 

   3.1. Ler ou contar a história para a classe, abordando ideias como:- Quem de vocês têm cachorro em casa? Seu 

cachorrinho é manso?  Quando vê pessoas amigas como ele faz? E quando fica bravo? O que se deve fazer 

quando somos mordidos por um cão? Qual o perigo? (Se julgar conveniente, aproveitar para abordar a questão 

da transmissão da Raiva).  Assim como o cachorro da história, vocês conhecem pessoas que agem como ele 

fazendo cara feia  xingando, reclamando, tratando mal os outros? E pessoas que são sempre amáveis, educadas, 

bondosas? Com qual delas é melhor se encontrar? Falar com os alunos sobre seus sentimentos, deixando 

extravasar suas emoções. O propósito do professor deve ser que a criança perceba que suas atitudes podem 

influenciar os outros. Assim, se agir com delicadeza, com educação, receberá bons tratos, mas, se ao contrário, 

agir com raiva, com menosprezo, com atitudes grosseiras, poderá receber o mesmo tratamento. 

 

   3.2. Mimica no espelho:- Usando três espelhos, colocados formando dois ângulos retos, pedir que cada aluno 

se olhe no espelho, fazendo mímica com expressões diferentes: agradáveis e desagradáveis. A classe reage 

conforme as expressões da mímica do colega. Pede-se então que a criança diga como se sentiu durante a 

mímica. (alegre, com medo, assustado, triste, com raiva, com amizade, etc.) Concluir com a classe que nossa 

maneira de ser pode contagiar os outros.  

 

   3.3. Hora da Verdade no Espelho:- pedir que as crianças diante do espelho, olhando-se bem nos olhos 

respondam para si mesmo perguntas como: 

         - Gosto de ajudar os outros?                       - Sou um bom amigo para meus colegas? 

         - Obedeço aos meus pais?                          - falo sempre a verdade? 

         - Cumpro sempre meus deveres escolares?             ........E assim por diante. 

 

   3.4. Se... então – Atividades de causalidade: (Podem ser usadas também como exercícios de redação) 

 

         - Se estou feliz e contente, então meus amigos........ 

         - Se alguém me xinga, me trata mal, então é melhor que eu .............. 

         - Se faço direito meus deveres escolares, então a professora............... 

         - Se brigo com meus irmãos, então a mamãe.......... 

         - Se falo sempre a verdade, então meu pai.............. 

         - Se jogo lixo no chão, então minha classe..................... 

    

   3.5. Invenção de histórias:-  Em grupos , com a orientação do professor, as crianças inventam histórias que 

envolvem situações de conflito entre pessoas e com a melhor maneira de resolvê-los. Podem escrever,  fazer 

desenhos ou histórias em quadrinhos sobre aquilo que inventaram. Então um aluno de cada grupo apresenta a 

história para a classe que se manifesta com palmas e faz comentários sobre as histórias inventadas. Essa 

atividade pode ser usada também para a produção de textos, conforme o nível da classe. Então cada aluno 

escreve a história de que mais gostou. As crianças menores podem apenas desenhar. 

 

   3.6. Caixa das Palavras Mágicas :- Confeccionar uma caixa com fichas que contenham palavras mágicas, 

como:- Bom dia!   - Boa Tarde!   - Boa Noite!   - Durma Bem!   - Por favor!   - Com licença!   -  

          - Muito obrigado (a)  -  Desculpe-me!   - Foi sem querer!   - Não fiz de propósito!   -  

          - Que bom que você veio!   - Gostei muito de encontrá-lo (a)! – Fique com Deus!    - Parabéns! 

          - Deus o (a) acompanhe! Você merece! Até logo! – Volte sempre! – Tchau, tchau -  Etc... 

 

O professor apresenta a caixa como uma surpresa de modo a despertar a curiosidade da classe. Diz que nela 

existe um tesouro porque são palavras mágicas que nos ajudam a nos comunicar com os outros de uma forma 

gentil e educada. Apresenta então as palavras que são lidas em uníssono pela classe pedindo que deem exemplos 

de situações em que elas devem ser usadas. Então, a cada dia  retira-se uma ficha ou mais, e pede-se a um aluno  

que vivencie situações que elas inspiram. Essa atividade pode ser incorporada à rotina diária da classe durante 

todo o ano. 



 

   3.7. Obtendo informações pelo telefone:-  trazer para a classe um aparelho de telefone em desuso, ou celular 

e propor um jogo em que as crianças precisam utilizá-lo para obter informações. Insistir nas expressões de 

tratamento entre pessoas educadas. Cada grupo de três ou quatro crianças simula uma situação de vida diária, 

em que seja necessário obter informações pelo telefone. Por exemplo, simular a situação em que devem planejar 

uma visita ao zoológico de outra cidade e precisam saber:- 

          - Se é permitida a visita de classes e alunos;   - Como se pode agendar a visita; 

          - Se podem ir de ônibus;   - Quanto tempo dura a viagem;  Se é cobrado ingresso e o preço; 

          - Se há desconto para escolares;  - Se podem levar lanche e se há lugar para comê-lo no local; etc, 

 

   3.8. Atividades de Educação Artística :- Dado o interesse que o assunto pode despertar, sugerimos que se 

utilizem as várias formas de expressão artística que se prestam a desenvolver a criatividade e a expressão de 

sentimentos e emoções. Assim, relacionamos:- 

          a) Atividades de recorte e colagem:-  usando revistas velhas montar um painel, ou um varal com cenas de 

violência e maus tratos e outras que retratem o convívio pacífico entre as pessoas. 

         b) Dramatizações das histórias inventadas pela classe, ou de outras relatadas pelas crianças. 

          c) Cantar músicas relacionadas com o tema. Exs. “Alô Bom dia ! Ver letra nos subsídios enviados para 

fevereiro e março deste ano, “Oração de São Francisco” ou outras escolhidas pelo professor. 

 

   3.9. Atividade de Seguimento: Copiar no caderno as “Palavras Mágicas” e usá-las em casa com a família. 

Bom trabalho! 

 

 

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

                                                                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 
Do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – ABRIL de 2018 

 

 

Alunos e professores 

 

          Com o tema “Fraternidade e a superação da violência”, a Igreja proclama que a violência é 

inaceitável como solução para os problemas e não é digna do homem. “A violência é mentira que se 

opõe à verdade da nossa fé, à verdade da nossa humanidade. A violência destrói: a dignidade, a vida, a 

liberdade dos seres humanos”. Quanto ao lema “Vós sois todos irmãos” nele está presente o sentido da 

Fraternidade, somos todos irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai. 

         A proposta da Campanha deste ano é vencer a cultura do ódio e da violência, tão presentes na 

sociedade atualmente, a partir da proclamação de que em Cristo somos todos irmãos. É somente a 

partir desse reconhecimento de irmandade que podemos ser sujeitos na construção de outra cultura, de 

fraternidade e de paz. 

 

Texto 1- Mas, o que cada um de nós pode fazer para superar a violência e construir a paz?  

“Um agir que supera a violência tem como fundamento o Evangelho que aponta 

para a grandeza da vida e da beleza de viver. Testemunhar a beleza da vida e a 

graça de vivermos todos como irmãos! Essa verdade do Evangelho deveria ecoar 

em nossos corações, em nossas comunidades e em nossa sociedade”. (cf. Texto-Base 

nº 205) 

Sugestão de atividades 

1- Dentre as 65 ações e atitudes que a Campanha da Fraternidade apresenta nesse ano de 

2018, colocaremos abaixo algumas delas, para você refletir em grupos e escrever explicando e 

exemplificando-as. Aconselho a ir fazendo duas a três em cada aula. 

2- Mural-  A cada trabalho realizado vocês poderão ir compondo um mural em sala de aula. 

3- Publicação: Escolha entre todas, ou até algumas e componha um texto para ser publicado. 

Envie para nós e providenciaremos. Coloque o nome da escola, dos alunos, do professor. 

4- Dicionário- Você poderá pesquisar algum termo que não conheça. 

5- Pesquisa- Procure em jornais e revistas matérias relacionadas às ações e atitudes, traga para 

sala de aula e discuta-as com seus colegas.  

6- Planejamento: Encontre ações que você, sua comunidade ou grupo possam se identificar e 

assumir como compromisso nesse ano. 

7- Desenho: De cada ação vocês poderão, se assim desejarem, fazer um desenho e colocar uma 

mensagem. 

8- Interpretação: Leia o pequeno texto acima (em negrito) e interprete-o. Pode ser realizada 

oralmente ou por escrito. 

Algumas das 65 Ações ou atitudes que a Campanha da Fraternidade apresenta em 2018 

 

a- Ninguém deve pagar o mal com o mal, mas com o bem;  

b- Não colocar nas armas a solução para os conflitos humanos; 

c- Respeito às diferenças, contra o preconceito e a discriminação; 



d- Promover uma Pastoral Familiar capaz de ajudar a superar a violência doméstica; 

e- Denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes; 

f- Promover uma Pastoral familiar capaz de ajudar cada família a superar os problemas de violência 

doméstica; 

g- Lutar contra toda forma de violência e discriminação e apoiar iniciativas na defesa dos direitos 

humanos; 

h- .Erradicar definitivamente o analfabetismo; 

i-Valorizar as datas comemorativas dos povos indígenas e quilombolas; 

j- Comprometimento com a demarcação das terras indígenas; 

l- Denunciar a criminalidade dos narcotraficantes; 

m- Articular parcerias e projetos comuns entre as igrejas e religiões que visem a superação da 

violência; 

n- Instalar uma rede permanente pela paz no trânsito com a participação das entidades da sociedade 

civil e pública com o objetivo de definir ações emergenciais visando reduzir a violência no trânsito. 

 

Atividade de Seguimento: 

Ler com a família o que foi realizado em sala de aula em relação ao item (d) Violência Doméstica 

Bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 
ENSINO MÉDIO– ABRIL de 2018 

  

TEXTO 1 – VÍNCULO DA PAZ  

 

Para o jovem de hoje: É importante que você leve uma vida digna da vocação à qual foi 

chamado, usando sempre a humildade, amabilidade para com todos os que fazem parte 

do seu universo, conservando, dessa forma, o vínculo da paz. Nada do que é humano 

pode passar como sendo alheio, pertencente apenas ao outro. Assim, tudo o que uma 

pessoa sofre ou goza em qualquer parte do mundo constitui algo que nos deve tocar 

interiormente. Vejamos, por exemplo, a calamidade em que vive a Síria. Aylan, a 

criança morta, encontrada na areia de uma praia, é o exemplo de uma humanidade cruel 

e violenta.  

Partindo dessas considerações, com frequência costumamos raciocinar; não é, porém, 

com tanta frequência que temos razão porque raciocinar e ter razão são duas coisas bem 

diferentes. Raciocinamos quando discutimos e defendemos nossa posição, apresentamos 

argumentos para fazer valer que nossa atitude é a mais correta, a mais conveniente, a 

única que deve impor-se. Isto é raciocinar: oferecer razões, apresentar argumentos.  

Porém, quando raciocinamos nem sempre temos razão porque, às vezes, até 

nós mesmos suspeitamos que não temos razão e, no entanto, continuamos em nossa 

posição de enfrentar tudo e a todos em nossa zona de conforto, e defendemos 

essa  situação a preço muito alto.  

Os argumentos sempre necessitam da razão para ser verdadeiros e honestos; a razão 

nem sempre precisa dos argumentos, pois ela se impõe por si mesma, por sua própria 

força, pelo peso da verdade. Pergunta-se, então: Será que tudo isso assegura o  “Vínculo 

da Paz”?  

  

TEXTO 2 -  A PERFEIÇÃO NÂO É INATA  

 

A perfeição humana só poderá existir se ela for adquirida. Ninguém pode afirmar que é 

perfeito. Não se pode exigir de ninguém que alcance a perfeição em um só dia; somos, 

portanto, obrigados a trabalhar continuamente, a esforçar-nos dia após dia no 

sentido de se adquirir uma forma de vida tanto quanto perfeita. Por exemplo: Ninguém 

chega a ser um eminente professor de matemática em um espaço de tempo curto, porque 

há necessidade de muito esforço e estudo; assim também acontece com um músico 

que  não se tornou famoso em apenas uma semana, foram necessários muitos anos de 

empenho e estudos.  

Concluindo, ninguém poderá corrigir seus defeitos com um único esforço; há a 

exigência de repetição de um esforço contínuo. É por demais triste ter defeitos, mas é 

muito mais triste fazer as pazes com os defeitos, isto é, resignar-se a tê-los.   

  

 



 

 
 

ATIVIDADES  QUE PODERÂO SER DESENVOLVIDAS A PARTIR DOS DOIS TEXTOS:  

  

Em pequenos grupos, poderão ser realizados alguns questionamentos que fazem 

parte da vivência dos jovens pertencentes ao mundo moderno da tecnologia e da 

violência:   

 

1.      Como membros de grupos sociais, que atitudes pessoais podem contribuir      

          para que haja um vínculo com a paz? Enumerar em escala descendente. 

 

2.       Para vocês, quais são as diferenças entre raciocinar e ter razão?   

 

3. Citar alguns fatos que ocorreram em suas vidas em que a razão sustentou o  

          peso da verdade.   

4. Refletindo nosso mundo interior, surgem os seguintes questionamentos:  

  

a. Você se conhece bem? Sabe distinguir o bem do mal? Consegue 

compreender e aceitar os familiares, os amigos que fazem parte do seu dia a 

dia? Explique esses questionamentos.  

 

b. Você é um adolescente cercado por muitas dúvidas. Em sua visão de 

mundo, como se pode encontrar a paz e fugir da violência?  (Esta última deve 

ser considerada em toda a sua realidade pessoal e social)?  

  

5. Qual resposta condiz mais com sua maneira de viver: Que será melhor: ter 

razão ou ter boa vontade? Explicar a sua alternativa.  
  

Desejamos a todos um bom trabalho e que  ele seja bem consciente.  


