PRIMEIRO BIMESTRE

NO CRIADOR

G U I A AT I V I D A D E S

DECLARE SUA

FÉ

Atividades preparatórias
Escolher a atividade mais adequada ao seu grupo de alunos. Cada professor
poderá elaborar sua própria atividade se assim o desejar. Abaixo seguem
algumas sugestões.
As atividades podem acontecer de forma aleatória de acordo com a percepção de cada professor dentro de sala de aula.
A. Produzir várias caixas e pedir às crianças colocarem uma das mãos
dentro delas para descobrirem qual objeto está em cada uma. As crianças
deverão estar com os olhos vendados.
B. Em grupos pequenos, vendar os olhos de uma das crianças e pedir para que as demais, do mesmo grupo, a orientem a cumprir um objetivo
estipulado em sala de aula.
C. Pedir para que as crianças escrevam bilhetes com versos bíblicos
sobre FÉ para serem entregues para vizinhos ou parentes.
D. Aproveitar um dia bonito de sol e fazer o momento da história ao
ar livre em meio a natureza.
E. Escolher uma história bíblica para mostrar em meio a natureza
como podemos sentir fé. A história de Abraão saindo de sua casa para um
lugar desconhecido, fica como sugestão.

Momento da história
A. Iniciar o momento da história cantando com as crianças. Se tiver alguém
que pode levar um instrumento para tocar e cantar com as crianças melhor
ainda.
B. Contar apenas uma parte da história para que as crianças se sintam estimuladas a continuar a ouvi-la durante as semanas seguintes. A de que os
trechos da história de acordo com o tempo disponível em sala de aula, lembrando apenas que essa é a parte mais importante do programa. Por isso,
reserve tempo suficiente para envolver as crianças e tornar esse momento
bem esperado e agradável.

Tema estudado: FÉ

História
Bia acordou animada para o primeiro dia de aulas. As férias tinham sido
uma delícia mas, a saudade dos amigos e a curiosidade em saber as novidades, fez Bia pular da cama, se arrumar em segundos e engolir o café-da-manhã naquele dia.
– Calma Bia – disse sua mãe.
– Desculpa mamãe. Acho que estou um pouco ansiosa hoje.
– Já percebemos filha – afirmou o seu pai com um certo tom de graça.
Bia deu uma olhadinha para o relógio e percebeu que tinha poucos minutos
até a van escolar chegar. Escovou os dentes, pegou sua mochila e foi para
a porta de casa aonde já estavam seu pai e sua mãe aguardando por ela.
Como de costume, fizeram uma oração para que todos tivessem um dia muito abençoado.
– Bom dia Dona Vera! – disse Bia para sua vizinha que gostava de tomar uma
xícara de chá na varanda todas as manhãs com sua calopsita nos ombros.
– Bom dia Bia! Tenha um ótimo dia na escola – respondeu.
– Obrigada!
Assim que Bia entrou na van escolar, sua mãe, aproveitou para cuidar do
jardim e conversar um pouco com Dona Vera.
– Ana, seu jardim está cada dia mais lindo.
– Obrigada Dona Vera. Me inspiro no seu – disse Dona Ana, arrancando um
sorriso da vizinha querida.
– Como vai a saúde. Vejo que está mais disposta hoje – Dona Ana perguntou.
– Estou bem melhor Ana.
– Temos orado por você Dona Vera.
– Obrigada Ana.
As duas conversaram por mais alguns minutos e Dona Ana se despediu para
poder continuar seu trabalho em casa. Dona Vera também entrou em casa e
ficou pensando no que Ana havia dito.
– Eles oram por mim? – pensou em voz alta.
Ela admirava muito aquela família que sempre demonstrou muito carinho e
cuidado por ela. Há anos Dona Vera morava sozinha e só tinha como companhia sua calopsita. Sentir o carinho de pessoas tão queridas era maravilhoso.
Na escola, Bia finalmente matou toda a curiosidade. Reencontrou seus amigos e teve uma aula maravilhosa de boas-vindas com a professora Lívia.
– Ei pessoal vocês podem ir em casa hoje? Temos muito o que conversar –

perguntou Bia.
– Vou ver com a minha mãe e te aviso – respondeu Dani.
Os meninos também iriam perguntar aos pais se poderiam à casa de Bia
naquele dia. E todos se despediram com um abraço empolgado como aquele
primeiro dia de aulas pedia.
Ao chegar em casa Bia disse que havia convidado os amigos para brincarem
naquela tarde. E sua mãe prontamente a alertou:
– Filha querida, acho ótimo que eles venham, mas não se esqueça de me
avisar antes.
– Me desculpe mamãe. Acho que me empolguei demais.
– Eu entendo. Por sorte não temos nenhum compromisso hoje e eles poderão vir sem problemas.
– Ebaaaa! – Bia comemorou.
Os amigos chegaram logo depois do almoço para aproveitarem ao máximo
aquela tarde gostosa. E enquanto brincavam foram surpreendidos por um
barulho muito forte na casa ao lado.
– Dona Vera! Mãe? – Bia gritou.
– O que houve filha? – respondeu Dona Ana ofegante depois de vir correndo.
– Aconteceu alguma coisa na casa da Dona Vera.
– Tia ouvimos um barulhão vindo da casa dela – disse Douglas assustado.
A mãe de Bia foi correndo até a casa da Dona Vera e ao chegar lá viu que ela
estava caída no chão ao lado de muitos cacos dos seus vasos de porcelana,
muita terra e suas lindas flores esparramadas no chão do seu quintal.
– Dona Vera, o que houve? A senhora está bem? Vou chamar a ambulância –
disse Dona Ana preocupada.
– Eu estava arrumando os meus vasinhos de plantas nas prateleiras e umas
delas se soltou, acabei me desiquilibrando e caindo da escada.
Enquanto isso as crianças já tinham entrado também e estavam tentando
ajudar.
– Cuidado para não se machucarem crianças. Bia, ligue para a emergência,
precisamos levar Dona Vera ao médico e ligue para o papai também querida
– pediu Dona Ana.
Rapidamente a ambulância chegou para levarem Dona Vera ao médico. Dona
Ana foi logo atrás de carro com as crianças para o hospital. No hospital,
Dona Vera recebeu os cuidados necessários e ao conversar com o médico
percebeu o grande risco que correu.
– Dona Vera, na sua idade é necessário pedir ajuda para realizar algumas
tarefas. Por sorte não fraturou nenhum osso. Vai ficar um pouco dolorida por
causa do tombo mas graças a Deus nada de muito grave aconteceu.

– Graças ao Deus dos meus vizinhos. – ela afirmou.
– Dos seus vizinhos Dona Vera? – disse o médico com um sorriso rosto.
– Sabe doutor, desde que o meu esposo faleceu não tenho falado com Deus.
Mas meus vizinhos falam todos os dias e eles pedem por mim. Não é algo
maravilhoso?
– Acho que você tem ótimos vizinhos Dona Vera. E a propósito, Deus cuida
de todas as suas criaturas. Cuidou de você hoje e vai cuidar sempre.
Uma lágrima caiu dos olhos de Dona Vera que percebeu que precisa mudar
sua forma de ver a Deus. Nesse mesmo instante Ana entrou no quarto de
Dona Vera e ao se aproximar da cama Dona Vera segurou as mãos de Ana e
disse:
– Ana querida, Deus colocou vocês na minha vida e vocês são uma bênção
pra mim.
– Dona Vera, temos muito carinho pela senhora e fico muito feliz que acredite que Deus tem abençoado a sua vida através da nossa família.
O pai de Bia entrou correndo no hospital e encontrou as crianças sentadas
na recepção e recebeu um abraço apertado da garotinha.
– Bia cadê a mamãe – perguntou.
– Está com a Dona Vera – Bia respondeu.
– Parece que está bem. Mamãe preferiu que a gente esperasse aqui para não
cansar a Dona Vera.
Enquanto eles aguardavam Dona Ana voltar com as notícias, Bia e a turminha aproveitaram e foram até a lanchonete do hospital “fazer uma boquinha”.
Ao chegar na recepção Dona Ana encontrou seu esposo preocupado mas
logo o acalmou com as notícias maravilhosas de que tudo estava bem. Dona
Ana ficaria no hospital aquela noite.
– E as crianças querido, onde estão?
– Estão na lanchonete. Vamos até lá para encontrarmos com elas.
Os dois foram caminhando até a lanchonete e conversando um pouco mais
sobre aquele milagre na vida da Dona Vera.
No quarto, Dona Vera aproveitou para descansar, mas naquela noite foi especial pois ela voltou a conversar com seu velho amigo, Deus:
– Querido Deus, que saudade... – e continuou.
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