Centro Espírita Ismênia de Jesus
Evangelização Espírita Ismênia de Jesus
Plano de Aula
2º Ciclo (9 a 11anos)
Plano de Aula -

Educadora: Cida , Rita e Carlos
Dia 27/06/2016
Horário: 20 às 21 hrs

Título: Confraternização do semestre

Objetivos:
Espera-se que o educando:
Participem das atividades com alegria e relembrem as virtudes.

Conteúdo:
Recapitulação de algumas virtudes, reforçando os conceitos e esclarecendo dúvidas.

Virtudes- Atitudes Boas
Gratidão - Amizade – Caridade – Gentileza - Auto - Conhecimento Estudo - Ordem/Paz - Verdade - Responsabilidade – Perseverança União – Paciência – Justiça - Perdão - Esperança - Amar ao Próximo
como a si mesmo - Humildade - Desapego - Obediência - Respeito Bondade - Honestidade - Fé.

Aula propriamente dita:

(10 minutos)

Prece inicial.
Aquecimento Cantar a música Mané Pipoca (letra no quadro) -

Desenvolvimento:

(em anexo)

(20 minutos)

Apresentação do vídeo da apresentação do Evanzelizarte – 2º ciclo -

Fixação/ Avaliação:

(25 minutos)

Pescaria de Boas Atitudes - relembrando as virtudes.
Confeccionar peixinhos coloridos, em cada um colocar atitudes boas ou ruins,
como: Confusão, Amizade, Caridade, Inveja, Bondade, Egoísmo, Obediência, etc...

Colar um imã pequeno no olho de cada peixe; providenciar varas de pescar :
palitos de churrasco, retirar as pontas; linha de crochê ou barbante, prender um
clipe (para ser o anzol). (em anexo), encaixar os peixes em um pote plástico com
areia ou com papel de bala rococó azul.
Dois cestos -

um para Virtudes-Atitudes Boas

e outro

para o

Lixo.

Cada evangelizando deverá pescar um peixe de cada vez, explicar se é uma
virtude OU não, e, colocá-lo no cesto das
Atitudes Boas
OU
do
Lixo.
Após a pescaria, a confraternização foi encerrada com comes e bebes: pipoca,
paçoca e refrigerantes, num clima de muita alegria.

Prece de encerramento:

(05 minutos)

Recursos didáticos:
Pen drive;
Data show
Notebook
Cartolinas coloridas (peixe)
Imãs pequenos (olhinhos do peixe)
Três potes de plástico – para (os peixes) - para (Atitudes Boas) e ( Lixo ).
Papel de bala rococó azul –( água)
Palito de churrasco, barbante, cola, clipe.

Referência eletrônica:
http://blogdaebi.blogspot.com.br/2010/06/pescaria-de-boas-atitudes.html

Comentário sobre a aula :
ANEXOS:
Letra da música - Mané Pipoca
M A MA
N É NÉ MANÉ
P I PI MANÉPI
P Ó PÓ MANÉ PIPÓ
C A CA MANÉ PIPOCA
C A CA
P Ó PÓ CAPÓ
P I PI CAPOPI
N É NÉ CAPOPINÉ
M A MA CAPOPINEMA

PESCARIA DE BOAS ATITUDES - Adaptada

