Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo
Departamento De Infância e Juventude
Plano De Aula
Grupo: Maternal-Jardim Data: 10/06/2006
Evangelizadores: Adriana, Denise, Alcione, Edson.

Unidade Temática: Base Do Espiritismo.
Sub-Unidade: Lei De Causa e Efeito.
Objetivos: Levar ao conhecimento do evangelizando a Lei de Causa e Efeito. Que
cada pessoa é responsável por suas atitudes e colhe as conseqüências do que fizer.
Tudo o que fizermos de bom ou ruim, volta para nós.
Desenvolvimento:
Tempo:
19:30

19:40

19:50

Atividade:

1. Dirigir-nos à salinha do maternal-jardim.
2. Boas vindas.
3. Para harmonizar o ambiente faremos: um breve relaxamento

corporal e
4. Breve visualização com a figura de Jesus. Cantaremos canções
espíritas, conhecidas, com o mesmo objetivo e preparação para a
prece inicial. (3 palavrinhas, chuva que cai, Deus é bom pra mim, se
é hora de brincar...)
5. Prece inicial. Perguntar quem gostaria de fazê-la. Completar com a
prece do Anjinho da Guarda.
6. Narrar a história: As duas árvores.
Havia dois irmãos que moravam em uma bonita fazenda. Um deles escolheu
sementes de limão e as plantou. Regou a planta, cuidou dela, e ela se
transformou em uma linda árvore. Quando, porém, ele foi colher os frutos,
experimentou o primeiro e... não gostou. Era azedo, ardia na boca. Eram
limões, afinal, sementes de limão fazem crescer um limoeiro, que por sua
vez dá limões!
O outro menino resolveu plantar sementes de laranja. Regou a plantinha e
viu crescer uma bonita árvore. Quando a árvore deu frutos, eles eram
doces e saborosos! Eram bonitas laranjas, afinal uma laranjeira só pode
dar laranjas!
Obs: à medida que contarmos a história, vamos colando no quadro figuras
que representem a história: dois bonequinhos, duas árvores, papel picado
representando as sementes, um sol, as frutinhas representando os limões

e as laranjas..

7. Iniciar um diálogo sobre a Lei de Causa e Efeito: Concluir a história
fazendo a relação das sementes com nossas ações (quando
escolhemos o que plantar, escolhemos também o que colher).
8. Comentar algumas atitudes e suas conseqüências:
- comer demais – passar mal, dor de barriga
- estudar bastante – ficar inteligente

20:00
20:10

20:25

- não tomar banho – ficar sujo, cheirar mal
- tomar banho – ficar limpo, cheirar bem
- tomar muito sol – se queimar, ficar ardido
- dormir tarde e acordar cedo – ficar cansado
- se fazer fofoca – perde os amigos
- se mentir – perde a confiança dos outros
- se der carinho – recebe carinho
- se beijar a mãe ou o pai – recebe beijinho.
9- Concluir o diálogo com o exemplo de uma bola. Joga-se a bola na
parede e ela volta até nós. Assim é nossa vida, assim é a Lei de Causa e
Efeito. Tudo o que fizermos volta pra gente, seja de bom ou de ruim.
10- Dinâmica de fixação: Em uma cartolina estarão desenhadas figuras
que representem ação-efeito, pedir que as crianças observem e uma
por uma, relacionar com a correspondente.
11- Brincadeira com massinha de modelar, e/ou brincadeira de “boanoite/quem sou eu”. (uma criança fica com os olhos vendados, as outras
sentadas em círculo, gira-se um pouquinho a vendada, que aponta para
“alguém que lhe dirá: boa noite – quem sou eu? A criança com olhos
vendados deverá tentar reconhecer a voz do amiguinho. (objetivo:
integração) qual brincadeira será realizada decidiremos em aula,
conforme o tempo ou necessidade.
12- Preparação para a prece de encerramento com:
- Relaxamento corporal e canções para harmonização.
13- Prece de encerramento.
-Distribuir água fluidificada.

Recursos e Material Necessário: venda p/ os olhos, uma cartolina para colar os
bonequinhos de papel p/ história, sementes, figuras de limões e laranjas, sol. Outra
cartolina com figuras de “ligue” – “causa e efeito”, bola, cola, água fluidificada
caneta hidrocor,

Bibliografia: www.searadomestre.com.br/evangelizacao
www.searadomestre.com.br/evangelizacao/leiasduasarvores.htm,
Livro: O melhor é viver em família, vol 10 (série evangelização no lar). Livro: O
problema do ser do destino e da dor – Leon Denis.

Breve Avaliação:

