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“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

 

Para acessar os textos da Pastoral da Educação, mensalmente: 

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

Disse Jesus: “... quem quiser ser grande seja vosso servo; e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos. 

(Marcos 10, 43) 
 

Amados Educadores 

 

                         Missão é servir, cooperar com a missão de Deus. O lugar do missionário é o último, ou seja, 

do servidor. Servir, e não ser servido, será um desafio permanente de conversão, porque a lógica mundana  

de ascensão e poder  será uma tentação constante para todos. A resposta evangélica para superar a lógica 

violenta do poder está no tema da Campanha Missionária: “Enviados para testemunhar o evangelho da paz” 

e no lema “Vós sois todos irmãos” (Mateus 23,8). A relação de fraternidade indica o caminho para a 

superação do projeto do poder. 

 

                                                             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 - Novembro/ Dezembro de 2018 

 

1. Uma palavra aos professores: Estamos chegando aos meses finais de mais um ano letivo ao longo do 

qual nós, da Comissão Diocesana da Pastoral da Educação, oferecemos a vocês alguns subsídios para 

auxiliar o trabalho docente, na busca dos objetivos da Campanha da Fraternidade de 2018 “Fraternidade e 

superação da violência” e, como lema “Somos todos irmãos”. Acreditamos que um mundo de justiça e direito 

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

bem comum.  Agradecemos a sua contribuição durante todo o ano letivo, sem a qual nosso trabalho corre o 

risco de não apresentar resultado. Feliz Natal a todos! 

2. Conversando com os alunos: Oi, amiguinhos! Foi muito bom estarmos juntos, falando sobre 

Fraternidade em oposição à violência e a importância de ações que nos levem a viver em solidariedade, 

praticar a justiça e vivermos como irmãos. Queremos lembrar que o Natal já se aproxima e é tempo de nos 

prepararmos para a vinda de Jesus, refletindo 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.  Situação-estímulo – Hora da História: Lenda antiga de origem austríaca 

(Autor Desconhecido)  

                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 junto à sua casa durante a 

noite, o sapateiro deixava uma vela acesa todas as noites na janela da casa para lhes iluminar o caminho.  

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


               Certa altura, deu-se uma grande guerra que fez com que todos os jovens partissem, deixando a 

aldeia ainda mais pobre e triste. Ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a 

sua vida cheio de esperança e de bondade. As pessoas da aldeia decidiram imitá-lo e, na noite de véspera de 

Natal, todos acenderam uma vela nas 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! Todos gritaram: “É um milagre! É o milagre das velas!”. A 

partir daquele dia, acender uma vela na véspera de Natal tornou-se tradição em quase todas as casas. 

4. Sugestões de atividades: 

4.1. Leitura: Ler, ou contar a história para a classe, abordando ideias como: a) Conceito de lendas. b) 

Contar outras lendas: Pinheirinho de Natal, Papai Noel, Renas, Milagre, etc. 

4.2. Hora do Reconto: Solicitar que as crianças menores recontem as lendas. 

4.3.  Desenho: Pedir que desenhem o motivo das lendas. 

4.4. Pesquisa: Os alunos de Anos mais adiantados podem pesquisar no Google outras lendas e histórias 

Natalinas e ler para a classe. 

4.5. Mural: Com as lendas elaborar um grande mural no pátio da escola. 

4.6. Música: Realizar em sala de aula um festival de músicas natalinas. Procurar interpretar com as crianças 

menores e demais alunos a música, explicando os termos mais difíceis. 

4.7. Dramatização: das histórias pelos alunos divididos em grupos que ensaiam e apresentam-se à classe. 

4.8. 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. 

4.9.  Atividades Complementares: 

a) Cantar com a classe músicas natalinas. 

b) Confeccionar cartazes sobre os símbolos natalinos. 

c) Confeccionar cartões de Natal com mensagens para familiares, amigos, funcionários da escola, etc. 

d) Estabelecer o “Correio de Natal”, em que os alunos trocam mensagens entre si e com alunos de outras 

classes, funcionários da escola (professores, diretora, serventes, merendeiras, etc.). 

e) Sortear entre as crianças o “Amigo Secreto”, para a troca de mensagens de Natal. No final do ano, se 

achar conveniente, trocar lembranças de pequeno valor, balas, doces, etc., ou confeccionadas pelas crianças, 

(certificando-se de que todos serão contemplados). 

f) Promover uma Campanha de brinquedos novos, ou usados, para a classe levar a uma creche. 

 

5. Exploração do lema da Campanha da Fraternidade: Voltar ao tema e lema da Campanha da 

Fraternidade 2018 e fazer a ligação com o Natal, realizando as seguintes atividades: 

 

5.1. Explorar o lema “SOMOS TODOS IRMÃOS” 

 

5.2. Confecção de uma faixa: Confeccionar uma faixa grande em cartolina e colocar em lugar de destaque 

onde possa permanecer durante o ano. 

 

5.3. Relato de fatos: Diariamente suscitar relatos de situações solidárias: na rua, na escola, nas brincadeiras, 

no recreio, nos transportes, etc.  

 



5.4. Produção de textos: Produzir textos com o relato dos fatos. 

 

5.5. Trabalhos de recorte e colagem, álbum de gravuras, painéis ilustrativos, etc. Dividir a classe em 

grupos e solicitar que cada grupo escolha uma das modalidades e apresente em sala de aula. 
 

6. Jornada de Propósitos: Conversar com a classe sobre o Natal como um tempo de reflexão e de 

propósitos, isto é, aprender a ser melhor, a viver bem, a ser solidário, a cultivar a paz e a não violência, 

a agir como bons filhos de Deus. Despertar na classe a ideia de que sempre podemos ser melhores: como 

filhos, como alunos, como colegas, como pessoas, enfim.  

Cada criança pensa num propósito para cumprir nesses dois meses: ajudar a mãe/ cuidar do irmãozinho/ 

chamar um novo amigo para brincar/ doar roupas, brinquedos, gibis usados para creches/ dividir o lanche 

com um colega, etc. Cada criança escreve (ou desenha) seu propósito num papel. Conforme cumpre seu 

propósito, entrega o papel ao professor que recebe e o coloca num painel com o título: “JORNADA DE 

PROPÓSITOS”. 

7. Atividade de Segmento: 

Conversar com os familiares sobre ações solidárias. Escolher uma delas para desenvolver em família. 

Bom Trabalho 

Um bom Natal e Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe a todos! 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

Do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental – novembro/dezembro de 2018 

 

Alunos e professores 

                 Durante este ano convidamos a todos a refletir sobre o problema violência que assola o nosso 

país.  Analisamos as múltiplas formas de violência, considerando suas causas e consequências na sociedade 

brasileira. Valorizamos a família e a escola como espaço de convivência fraterna e discutimos os direitos 

humanos. Nesse último encontro queremos enfatizar a superação da violência a partir do diálogo, da justiça, 

da paz, do amor e de vivermos todos como irmãos. Vejam abaixo o apelo de Bertolt Brecht num pequeno 

texto. 

Texto 1- As faces da violência 

 Nós pedimos com insistência: 

Não digam nunca: isso é natural! 

Diante dos acontecimentos de cada dia. 

Numa época em que reina a confusão. 

Em que corre o sangue, 

Em que se ordena a desordem, 

Em que o arbitrário tem força de lei, 

Em que a humanidade se desumaniza, Não digam nunca: isso e natural! 

Bertolt Brecht 

 

Sugestões de Atividades. 

1- Leitura e discussão do texto: (Em grupos) Uma sugestão para nortear a discussão: a) Qual o apelo de 

Bertolt Brecht?  b) Que tipo de confusão vocês acham que está acontecendo no dia-a-dia em nossa 

cidade, escola, ruas e país?  c) Qual a interpretação que vocês dariam a essa frase (Em que corre o 

sangue). d) Que tipo de desordem vocês acham que ele está se referindo?  e) Procurem o que quer dizer 

arbitrário e depois coloque exemplos das arbitrariedades que acontecem no Brasil. 

 

2- Produção de texto: (Em grupos) Tendo como referência o texto acima, cada grupo pode elaborar um 

texto onde estejam presentes as palavras: diálogo, justiça, paz, amor e de vivermos todos como irmãos. 

 

 

Texto 2- SOLIDARIEDADE E PAZ  -     Fonte: http://www.construirnoticias.com.br/solidariedade-e-paz/ 

Saber colocar-se no lugar do outro. 

Não responder à violência com violência. 

Promover o diálogo. 

Interessar-se pela comunidade. 

Descobrir e valorizar o que há de positivo nas pessoas. 

Fazer parceria, juntar forças. 



Cuidar das causas dos problemas. 

Conhecer e usar os recursos legais. 

Não ficar em silêncio diante da injustiça. 

Cultivar a espiritualidade da esperança e da reconciliação. 

 

Sugestões de Atividades. 

3- Leitura e discussão do texto: (Em grupos) Discuta e explique dando exemplos cada uma das frases  que 

compõem o texto acima. 

 

4- Poesia- Escolha entre as palavras: justiça, solidariedade, paz e elabore uma poesia. Leia a seus colegas e 

com todas as poesias monte um mural no pátio da escola. 

 

 

Encerramos nosso ano de trabalho e como sempre fazemos nesse último mês, vamos relembrar o 

significado do NATAL Para tanto leia o texto abaixo: 

 

Texto 3 - Que neste Natal, 

eu possa lembrar dos que vivem em guerra, 

e fazer por eles uma prece de paz. 

 

Que eu possa lembrar dos que odeiam, 

e fazer por eles uma prece de amor. 

 

Que eu possa perdoar a todos que me magoaram, 

e fazer por eles uma prece de perdão. 

 

Que eu lembre dos desesperados, 

e faça por eles uma prece de esperança. 

 

Que eu esqueça as tristezas do ano que termina, 

e faça uma prece de alegria. 

 

Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor, 

e faça por ele uma prece de fé. 

 

Obrigada Senhor 

Por ter alimento, 

quando tantos passam o ano com fome. 

 

Por ter saúde, 

quando tantos sofrem neste momento. 

 

Por ter um lar, 

quando tantos dormem nas ruas. 

 

Por ser feliz, 

quando tantos choram na solidão. 

 

Por ter amor, 

quantos tantos vivem no ódio. 



 

Pela minha paz, 

quando tantos vivem o horror da guerra. 

Autor Desconhecido 

Sugestões de Atividades 

1- Leitura do texto: A leitura pode ser coletiva realizada em voz alta. 

  

2- Jogral: Os grupos podem ensaiar um jogral e declamarem no pátio da escola. 

 

 

3- Criatividade: (Trabalho em grupos) Escreva preces de: paz, esperança, amor, e perdão e distribua-as 

na sala de aula, na escola. 

 

Atividade de seguimento 

Copie as mensagens feitas em sala de aula, escreva em um cartão de Natal e envie aos familiares, 

parentes e amigos. 

Bom trabalho! 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/desconhecido/


DIOCESE DE AMPARO- PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

“Todo cristão batizado deve ser missionário” 

ENSINO MÉDIO – Novembro/Dezembro- 2018 

 
TEXTO I – Qual seria o ponto crítico de nossa história?  

 

Atualmente, cresce o número dos fatalistas que acreditam termos atingido o ponto de onde a volta é 

impossível porque admitem que a promoção da paz e a compreensão entre as pessoas falharam, e muito.  

Esse pensamento advém do mundo que nos rodeia: ódio, violência, preconceito, desprezo pela vida e assim 

vai caminhando a humanidade. Não é pequeno, também, o número de suicídio na sociedade, assim como o 

número de mortos em guerras, a elevação estatística da fome, de crianças maltratadas e sacrificadas.  

Não se pode deixar de mencionar o poder detentor da mídia que posta tudo isso com frieza absurda, como 

estivesse se posicionando frente a uma partida de futebol. O potencial humano está direcionado à destruição; 

já não canta mais a vida, mas, sim, a morte.  

Felizmente, à medida que crescemos e mudamos, alguns dos nossos conceitos mais básicos também mudam. 

Assim, atingimos o ponto crítico de nossa vida: Família, Amigos e Escola, triângulo que nos oferece a 

consistência necessária e o apoio amoroso que nos possibilitam continuar a arriscar, e falhar, e continuar 

tentando.  

Amar é a maior experiência humana e cedo ou tarde compreendemos que, sem essa base, a vida entra em 

colapso, em um círculo vicioso dotado de intensa negatividade, trazendo à nossa história confusão, incerteza 

e dor.  

Conclui-se que o ponto crítico de nossa história se concentra na promoção da paz, da compreensão entre os 

homens e a valorização da vida.  

  

TEXTO II – O pódium da vida aponta a reta final  

 

Em se fazendo uma prévia com relação a este ano, há, por certo, de se encontrar momentos de desânimo, 

muitos obstáculos que foram surgindo ao longo da rotina de vida, de estudos, cuja pontaria não deixou de 

atingir o alvo. Mas o pódium da vida está firme esperando por quem superou conscientemente as batalhas do 

dia a dia. Adolescentes, o que estão pretendendo agora? Pensamos que nem sempre é fácil atingir nosso 

paraíso pessoal. Mas a resposta seria, certamente, ter de desenvolver coragem e força para enfrentar a vida, 

buscando um norte, sempre. Comecemos neste momento presente, pois o tempo passa, nossa vida continua, 

então, bom seria, olhar o final do ano com otimismo, estudo, visando à felicidade, sempre.  

  

ATIVIDADES SUGERIDAS   

1. Em sua visão de mundo, que atitudes e comportamentos um jovem deve ter para subir ao pódium da 

vida?  

  

2. Diante de tantas catástrofes do mundo moderno, quais realidades são mais sufocantes para o jovem? 

Por que houve essa escolha?  

  

3. Em que situações difíceis o jovem deve apontar para a coragem e a força interior?  

  

4. Como você dirige a vida em se tratando do fator tempo? Se houve desperdício, como retomar o 

caminho certo?  

  

5. Interprete, sob sua visão de mundo, o primeiro parágrafo do Texto I . 

  

6. Buscar adjetivos, que você acha importantes, para sinalizar os pontos críticos colocados no Texto I.  

  

7. Novembro chegou e com ele o ano começa a se encaminhar para o fim. Fazer um balanço geral de 

como este ano se desenvolveu em sua vida?  

  

 Desejamos uma ótima reflexão de vida.  


