
DIOCESE DE AMPARO - PASTORAL DA EDUCAÇÃO - Setembro de 2018 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

Disse Jesus: “Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no Reino dos Céus. E quem recebe 

em meu nome uma criança, é a mim que recebe.” (Mateus 18, 3-5)  

 

Para acessar os textos da Pastoral da Educação, mensalmente: 

http://www.diocesedeamparo.org.br/index.php/category/downloads/ 

 

Amados Educadores 

 

Peçamos a Jesus, Mestre Divino, que chamou os apóstolos para que o seguissem, continuai a passar 

pelos nossos caminhos. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como 

apóstolos leigos. Dai as graças necessárias para arregaçarmos as mangas e nos colocarmos a serviço 

do Evangelho! 

                                                             Carinhosamente, 

                                              Comissão Diocesana da Pastoral da Educação  

 

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

DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

Educação Infantil – 1º ao 5° Ano do Ensino Fundamental - Setembro de  2018 

 

 

1. Uma palavra aos professores - Ao longo do ano temos falado com vocês sobre a importância do papel 

da educação na tentativa de superar a violência que atinge as várias camadas sociais de nosso país. 

Sabemos que esse mal está presente na escola que recebe alunos que manifestam comportamentos 

agressivos e hostis, pelas mazelas familiares a que estão expostos. Diante de uma realidade tão complexa, 

não se pode ter a ingenuidade de achar que existe uma fórmula mágica para resolver o problema em todas as 

suas dimensões. É importante que se faça uma análise da realidade em que os alunos vivem para 

desenvolver ações em seu benefício. A superação da violência depende de cada um de nós. Pequenos 

gestos podem mudar o seu dia a dia e o de muitas outras pessoas. A equipe da escola deve refletir o que está 

ao seu alcance fazer para formar alunos para uma vida fraterna e uma boa convivência com o próximo. Não 

podemos mudar o mundo, mas podemos melhorar a atuação da escola para que ele seja melhor. 

2. Conversando com os alunos – Oi, amiguinhos!  É isso ai! Vamos continuar a falar de fraternidade sim. 

Sabem por quê? Porque onde há fraternidade e as pessoas convivem como irmãos sempre vai existir a PAZ 

que é o maior bem para que as pessoas, as cidades, os países vivam felizes. Onde há paz não existe 

VIOLÊNCIA e para superá-la precisamos estar unidos, nos sentirmos iguais e respeitar as pessoas porque 

somos todos irmãos. Pois bem, neste mês também temos uma história bem interessante que mostra o valor 

de uma amizade verdadeira. 

3. Situação – estímulo:- O valor do perdão (in Parábolas de Virtude) 

http://www.diocesedeamparo.org.br/index.php/category/downloads/


      Uma antiga lenda árabe conta que dois amigos resolveram viajar para uma cidade distante. Para chegar 

àquela cidade deveriam atravessar o deserto, o que é sempre uma tarefa árdua e perigosa. Essa empreitada 

exige muito companheirismo e colaboração. 

   Num certo ponto da viagem, os dois discutiram. O mais velho deles falou alto e xingou o amigo, deu-lhe 

um bofetão querendo ter a razão. O outro, ofendido, saiu dali em silêncio e escreveu na areia:- 

   “ Hoje, meu melhor amigo bateu no meu rosto” 

   Apesar da discussão, seguiram viagem e chegaram a um oásis, onde resolveram tomar banho. Foi quando 

o amigo que tinha sido ofendido perdeu e equilíbrio, caiu na água e estava por afogar-se. Imediatamente, o 

amigo mais velho pulou na água e o salvou. 

   Ao recuperar-se, o homem que por pouco quase perdeu a vida, pegou uma faca e escreveu na pedra:- 

   Hoje, meu melhor amigo salvou minha vida. 

   Intrigado, o outro amigo perguntou:- 

   - Por que, depois que lhe bati, você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? 

   Sorrindo, o outro respondeu:- 

   - Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia para que o vento do esquecimento e a 

chuva do perdão apaguem as marcas, mas, quando ele nos faz algo bom, maravilhoso, devemos escrever na 

pedra, onde nada pode apagar e jamais será esquecido. 

 

3. Sugestões de atividades (Devem ser adaptadas ao nível da classe) 

 

   3.1 Explorando o texto:- Propor questões a partir da experiência que os alunos têm do texto:- se já 

conhecem o deserto, ou já viram filmes, revistas, jornais com fotos dele – como é a areia do deserto, sua 

mobilidade devido ao vento – a dificuldade e os perigos de se andar pelo deserto - a diferença de se escrever 

na areia ou na pedra - a atitude do amigo mais novo ao ser agredido pelo outro – o fato deles ainda 

continuarem juntos na caminhada – como cada um dos alunos reagiria se tivesse sido agredido – o valor do 

perdão para que uma amizade perdure - e, principalmente, os conflitos que podem ser solucionados de 

maneira pacífica, etc. 

 

   3.1 Jogo da camaradagem:- Preparar uma caixa com os nomes de todos os alunos da classe. No início da 

aula todos sorteiam um nome de um colega, sem ser o seu. Ao longo do dia, vão descobrir maneiras de 

como fazer algo de bom para “o camarada”. No final da aula relatam o que pensaram. 

 

   3.3 Planejando o futuro:- Distribuir cartões, ou papéis, onde cada aluno vai escrever (ou desenhar) a 

profissão que gostariam de ser quando crescer e, principalmente, o que poderão fazer de bem para os outros 

nessa profissão. Aquilo que cada aluno escreveu vai sendo apresentado à classe no fim do dia e até por 

vários dias até que todos tenham se expressado. OBSERVAÇÃO - Essa atividade pode ser usada para um 

exercício de produção escrita. 

 

   3.4 Lição de vida:- Claudio gosta muito de ler e escrever. Sua professora o estimula a assistir noticiários e 

o incentiva a ser jornalista. Assistindo aos noticiários, Claudio foi vendo que só aparecem notícias ruins: 

mortes, assaltos, acidentes, muitas formas de violência. O menino achou que era preciso fazer um jornal, ou 

noticiário que trouxesse boas notícias e falasse de paz. Então, com a ajuda de seu pai, ele criou um blog 

onde conta histórias de pessoas do bem. Será que o exemplo de Claudio pode ser imitado? (o professor 

explora o assunto e no final apresenta uma proposta de se fazer um jornal de classe.) 

 

   3.5 Projeto de um Jornal de Classe (ou de grupos) 

A partir da atividade anterior, o professor pede que os alunos pesquisem e tragam por escrito o relato de um 

acontecimento, ou de uma história sobre pessoas que, fazendo o bem, ajudam a construir a paz. Os alunos 



apresentam uma sugestão de nomes para o jornal, que é posta em votação e escolhido pela classe. O jornal 

deve ter um redator que pode ser mudado através de um rodízio. O redator pode escolher alguns auxiliares A 

“publicação” será mensal. O redator recolhe os relatos dos colegas e os classifica por assunto (histórias, 

acontecimentos, pessoas do bem, reportagens, etc.) O redator e seus auxiliares grampeiam os trabalhos 

recebidos e os colocam numa pasta de cartolina, registrando na capa a que mês se referem. Uma vez 

concluído o jornal mensal deve ser colocado num local próprio na classe à disposição das crianças para ser 

lido. A cada dia também, o professor, num horário adequado, pede que um aluno leia para os colegas os 

assuntos que compõem o jornal. OBSERVAÇÃO: essa atividade também pode ser feita em grupos e cada 

um confecciona o seu jornal, fazendo-se a troca entre os grupos para que todos sejam vistos. 

Nas classes de educação infantil o jornal será feito com desenhos, recortes e colagens. 

 

   3.6 Atividades de Educação Artística:- podem ser exploradas em todas as suas formas. Assim: 

a) Desenhos, \Recortes, Colagens, Pinturas, Modelagens, Dobraduras, etc.(alusivos ao tema) 

b) Poesias, Declamações, Jograis, etc... 

c)  Músicas, Cantos, Modinhas, etc...        A CRITÉRIO DO PROFESSOR 

d) Dramatizações, Filmes, etc.. 

 

   4. Atividade de Seguimento:- Conversar em casa sobre o que gostaria de ser no futuro e sobre como, com 

essa profissão, poderia ajudar a construir a paz. Relatar à classe como foi a conversa em família, 

BOM TRABALHO! 

                                                             

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



             DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

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

 

Alunos e professores 

“Fraternidade e superação da violência” é o tema da Campanha da Fraternidade, e o lema: ”Vós sóis todos 

irmãos”(Mt 23.8) nos convida a refletir sobre a construção da paz, e como superar a violência. 

A Semana Nacional do Trânsito ocorre de 18 a 25 de setembro e justamente por isso, vamos debater e 

procurar soluções refletindo sobre o nosso papel  durante esse mês. 

Texto 1- Semana Nacional do Trânsito  

          A Semana Nacional do Trânsito, que acorre de 18 a 25 de setembro, tem por objetivo debater nossa 

relação com o trânsito, especialmente nesse tempo de estradas mais largas, com várias pistas, onde o 

desenvolvimento da velocidade é a dinâmica dos motoristas, e a potência dos carros, desenvolvidos tendo 

em vista o uso de tecnologia torna o risco de acidentes nas estradas, maiores e cada vez mais frequentes. 

        As estatísticas demonstram que mais de 30 mil brasileiros morrem por ano em estradas brasileiras e 

outros tanto milhares ficam feridos. 

        São grandes os engarrafamentos, principalmente em ocasiões de feriados prolongados, além da 

poluição ambiental e discussões ocasionadas pela impaciência de motoristas. 

        O consumo excessivo de bebida alcoólica é indiscutivelmente um fator de acidente. Uma mudança 

recente da legislação impõe sobriedade absoluta a todos os condutores. 

        Neste mês de setembro, os adeptos da campanha produzem e entregam panfletos, colocam faixas,  

distribuem  cartilhas contendo orientações à população. 

         Os ortopedistas brasileiros ficam na “linha de frente” dos prontos-socorros em todo o Brasil e atendem 

milhares de vítimas de acidentes de trânsito que, apesar do tratamento, morrem ou apresentam sequelas 

permanentes. Eles vivenciam diariamente o sofrimento de familiares e amigos. Por isso, eles advertem:  

- Se beber não dirija e não pegue carona com quem bebeu.  

- Todos podem ser vítimas de um motorista alcoolizado: crianças, pedestres, motociclistas e motoristas.  

- Use, sempre, cinto de segurança, mesmo no banco traseiro. O uso do cinto reduz o risco de lesões severas 

ou mortes.  

- O uso de cadeirinhas infantis pode reduzir 70% dos óbitos em crianças e 80% em bebês.  

- Utilizar o telefone celular ao dirigir distrai o motorista e aumenta em quatro vezes o risco de colisão ou 

atropelamento.  

- Cada redução de 5km/h na velocidade média representa diminuição de 30% nos traumas fatais.  

- Morrem 1,3 milhão de pessoas por trauma de trânsito a cada ano, constituindo a primeira causa de mortes 

no mundo em jovens de 15 a 29 anos.  

- A previsão, caso nada seja feito, é que em 2030 os traumas de trânsito se transformem na primeira causa de 

morte no mundo, com 2,4 milhões de óbitos por ano. (Michelle Dias)  



Sugestões de Atividades. 

1- Leitura e discussão do texto: (Em grupos)  

 

a) Reflita sobre: 

Manter a velocidade permitida em estradas  

O uso de celular e direção de veículos. 

O uso de cadeirinhas infantis 

Bebida alcoólica e direção de veículos 

Ultrapassagem perigosa 

A necessidade de Educação para o Trânsito 

 

b) Relato de casos sobre acidentes ocasionados por: excesso de velocidade, uso do celular, dirigir 

alcoolizado, falta de uso de cadeirinhas infantis e ultrapassagem perigosa. 

 

c) Pesquisa: Pesquisar reportagens sobre acidentes provocados por: excesso de velocidade, uso do 

celular, dirigir alcoolizado e falta de uso de cadeirinhas infantis e ultrapassagem perigosa. Com as 

reportagens fazer um varal em sala de aula ou no pátio da escola. 

 

2- Produção de texto: Escreva um pequeno texto com o título: “Direção Responsável, evita acidentes” 

 

3- Música: Em grupos, façam paródias ou componham letras de música sobre: “Responsabilidade  no 

trânsito”. Apresente-a para a classe ou em outras salas de aula da escola. 

 

4- Mensagens de alerta aos motoristas: Escreva uma mensagem sobre Educação no trânsito e depois de 

corrigida pelo  (a) professor (a) coloque-a nas redes sociais. Se quiser pode assinar.  

 

5- Entrevista: Fazer entrevista com um motorista criando um debate com perguntas e respostas. 

 

6- Panfletos: Construir panfletos sobre a paz no trânsito e distribuí-los entre parentes e amigos. 

 

7- Dramatização: Fazer dramatização escolhendo um tema sobre Violência no Trânsito. 

 

8- Jogo da Memória: Construir um jogo da memória com placas de sinalização, para desenvolver a 

percepção e memória dos alunos. 

 

9- Semáforo: Construir um semáforo na sala de aula para reconhecimento das cores e seus significados 

 

10-  Construção (Artes) Construir placas de trânsito para montagem de um mural de advertência na 

escola. 

 

11- Criatividade: Quem gostar de desenhar poderá fazer um desenho que represente situações  de direção 

responsável e escrever algo motivador sobre dirigir com responsabilidade     

 

12- Atividade de Seguimento: 

Leve para casa o panfleto e leia-o com seus familiares. 

 

Bom trabalho! 

 

 

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

                                          



DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

ENSINO MÉDIO – Setembro de 2018 

 

 

TEXTO I - UM SÁBIO DEVE GUIAR-SE PELA NECESSIDADE MÚTUA  

 

A fome é uma triste realidade que sempre assolou a humanidade.  Através da História, deparamos com 

tempos de penúria que hoje, de forma tão concreta, se vislumbra em elevada taxa de desemprego, miséria e 

fome, em nível de Brasil e de mundo. Trazendo esse panorama para nossa realidade social, vemos um 

gráfico em que desponta contenção de gastos em dois pilares importantes: a Saúde e a Educação, 

responsáveis  pela camada da sociedade carente e necessitada, posto que pouco acesso ou quase nada dos 

menos favorecidos se vivencia em nosso meio. Percebe-se facilmente que essa constante é revelada também 

pelos salários defasados dos trabalhadores dado o desvio de recursos para fins pessoais por parte das esferas 

governamentais.  

 

Em pleno Século XXI,  a fome, que castiga os pobres,  existe, então, não por falta de alimento, mas pela sua 

má distribuição e, muitas vezes, o desperdício se assoma de maneira  clara e cruel. Surge, portanto, um 

grande impacto social: todo ser humano tem direito a essa necessidade básica, a alimentação. Dessa forma, o 

compromisso com a solidariedade se faz sentir para que os menos favorecidos em suas necessidades básicas 

passem a usufruir de uma distribuição justa e humanitária.  

 

TEXTO II -  EXCLUSÃO E DESIGUALDADE SOCIAL  

 

O desenvolvimento é um desafio que requer mais que fatores materiais, exige um capital intelectual a par da 

capacidade produtiva. Assim sendo, há de se convir que vivemos em um mundo em que o investimento deve 

ser cada vez mais inteligente e intensivo nas seguintes áreas: ciência, tecnologia, educação e cultura o que 

pode levar um país à inclusão socioinformacional. Torna-se importante, nessa dimensão, capacitar os jovens 

para o uso de ferramentas tecnológicas, chegando às redes de informação.   

 

O mercado de trabalho está exigindo cada vez mais mão de obra qualificada; porém muitos são os desafios 

brasileiros, incluindo principalmente a precariedade de bases educacional e cultural as quais se reservam às 

classes privilegiadas. Conclui-se que é um direito do jovem apossar do conhecimento e das tecnologias 

modernas por meio de projetos e da inclusão socioinformacional  proporcionados pelos governantes, a fim 

de  lhe  dar condições de crescimento pessoal e profissional, garantindo, assim, sua inserção no mundo do 

trabalho.  

 

Todavia, não se pode deixar esquecida a vocação de cada um; muitos são s aspectos que contribuem para a 

vivência vocacional, como questões financeiras, ideológicas ou profissionais. Desafios nesse campo existem 

muitos; portanto, cabe a cada jovem fazer do seu  próprio dia a dia uma caminhada de discernimento, 

esforçando-se simples sempre em momentos de sua rotina. Somos sempre alertados para a descoberta de 

nossa vocação. Importante é descobrir nossa vocação e para ela nos dirigirmos com fé e esforço pessoal.  

  

ATIVIDADES SUGERIDAS  

  

1. Com base nos textos, analisar os pontos mencionados abaixo a fim de se colocar experiências e 

vivências pessoais:  

  

a. Fazer uma análise sobre o mercado de trabalho nos dias atuais.  

  

b. O que se entende por capital inteligente e capacidade produtiva.  

  

c. Fazer um comentário pessoal sobre o uso das redes sociais em nossa sociedade.  

  



d. Que pontos positivos podem ser apontados com respeito à educação, saúde e à fome no 

mundo.  

  

e. Como o jovem, hoje, pensa sobre sua vocação.  

  

  

BOM TRABALHO ! 


