Unid.: O ESPIRITISMO
Tema:

OS FENÔMENOS DE HYDESVILLE

Sugestões de atividades:
a) Iniciar a aula apresentando no quadro de fiz ou em faixas de cartolina, as
palavras ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA e HYDESVILLE.
b) Dialogar com os evangelizandos sobre as palavras, perguntando-lhes o que
sabem sobre elas.
c) Ouvir as hipóteses e esclarecê-los que: a primeira é o nome de um país e a
segunda o nome de uma cidade desse país, mostrando um mapa (do condado de
Rochester);
d) Perguntar em seguida: que fatos importantes para o Espiritismo
aconteceram na cidade de Hydesville?
e) Incentivar a participação e anotar as hipóteses no quadro.
f)
Em seguida, narrar os fatos ocorridos em Hydesville, através de gravuras e dos
relatos conhecidos, pedindo-lhes que atentem para a narrativa, verificando a
exatidão ou o erro das hipóteses levantadas.
g) Após a narrativa, voltar às hipóteses iniciais e corrigi-las e/ou reforça-las,
conforme a necessidade.
h) Agrupar, então, as crianças em equipes de 03 e 04 elementos e pedir-lhes que
estudem em grupo, de acordo com o roteiro abaixo.
i) Comentar com todos os resultados do estudo, dirimindo dúvidas.
j) Aplicar um jogo didático, comentando o significado das palavras para encerrar a
aula.
(*) Ler: A Família Fox:
GIBIER, Paul. Origens do Espiritismo. In:__. O Espiritismo.Faquirismo Ocidental) 3ª
ed. Rio de Janeiro, FEB, 1980. p. 35-37

ROTEIRO DE ESTUDO EM GRUPO (item h)
01.Leiam atentamente as afirmativas abaixo e digam se são verdadeiras (V) ou falsas
(F), explicando o por quê:

A-( ) Os fenômenos de Hydesville passaram despercebidos pela cidade.
B.( ) Durante as comunicações, os Foz ouviram diretamente a voz do Espírito.
C.( ) Todos aceitaram naturalmente os fenômenos ocorridos em Hydesville.
D.( ) Os fenômenos ocorridos na casa dos Fox não se repetiram em outros lugares.
E.( ) As comunicações dos Fox com o “Espírito batedor” provam a Imortalidade da alma
e a possibilidade de sua comunicação conosco.
02.Vocês conhecem algum fato semelhante ocorrido em outro local? Escolham um para
narrar a seus colegas.
CHAVE DE CORREÇÃO: 01. A a D (falsas). E (verdadeira)
02. Pessoal

Sugestão de JOGO DIDÁTICO:

PALAVRA CHAVE
Instruções:
1.Fazer um cartaz com o esquema da “palavra-chave” proposto abaixo, ou traça-lo
anteriormente no quadro de fiz, deixando-o coberto até a hora de usa-lo.
2.Pedir a 3 crianças voluntárias que saiam da sala por um momento;
3.Distribuir para a turma lápis e papel, ou pedir-lhes que respondam às perguntas que
serão feitas em voz bem baixa, para que os que estão do lado de fora não as escutem.
4.Apresentar, em tiras de cartolina, ou ler em voz baixa as frases seguintes:
A)Um fato, um acontecimento, é o mesmo que um ________
B)Os fenômenos de Hydesville provam que pode ocorrer __________ entre os
Espíritos e nós.
C)Os fenômenos de Hydesville provam a _________da alma.
5.Quando a turma houver completado as lacunas com as palavras adequadas
(fenômenos, comunicação e imortalidade), chamar de volta as crianças, pedindo aos
demais que fiquem em silêncio, sem mostrar as respostas obtidas.
6.Explicar aos 3 voluntários que deverão completar os quadros que faltam na “palavrachave” de acordo com as indicações da turma: quando os colegas baterem uma palma,
deverão colocar uma vogal no espaço branco, se baterem duas palmas, deverão colocar
uma consoante (relembrar os conceitos de vogal e consoante). Se a letra colocada no
espaço estiver correta, a turma ficará em silêncio por alguns momentos. Se estiver
errada, os colegas se levantarão e se sentarão quanto a letra correta for colocada no
lugar.
7.Cada um dos voluntários completará uma palavra de cada vez, para evitar confusões.
CHAVE DE CORREÇÃO:
Horizontais: A) Fenômeno; B) Comunicação; C) Imortalidade.
Vertical: Palavra-chave: “Espírito”.

Fonte: http://groups.google.com.br/group/evangelizar-com-jesus/web/atividades-feb---3ciclocol-2-3?hl=pt-BR

DICAS:


Música sugerida:”Fala mesinha” http://www.youtube.com/watch?v=xRuz5AfS-ck



Você poderá apresentar a História dos fenômenos de Hydesville em PowerPoint. Para
baixar o arquivo “A História do Espiritismo”acesse o link:

http://www.dij.ceeak.ch/palestras_em_pps/apresentaces_em_pps/index.html

