10º Plano de aula
1-Citação as semana:
“Quem te fala mal de outra pessoa, falará mal de ti também."
Provérbio Turco

2-Meditação da semana:
Mestre conselheiro- 6:14
3-História da semana:
AS três peneiras
4-Música da semana:
Adolescentes-Legião Urbana.Musica Índios
Crianças-E.V.H. vol.1-Música105-Atividade Integrada da semana:
Jogo de dado

1-Citação da semana:

“Quem te fala mal de

outra pessoa, falará mal
de ti também”.
Provérbio Turco

2-Meditação:
Mestre conselheiro

3-História da semana:
As três peneiras
Olavo foi transferido de projeto. Logo no primeiro dia, para fazer média com o
chefe, saiu-se com esta:
- Chefe, o senhor nem imagina o que me contaram a respeito do Silva.
Disseram que ele...
Nem chegou a terminar a frase, o chefe aparteou:
- Espere um pouco, Olavo. O que vai me contar já passou pelo crivo das três
peneiras?
- Peneiras? Que peneiras, chefe?

- A primeira, Olavo, é a da VERDADE. Você tem certeza de que esse fato é
absolutamente verdadeiro?
- Não. Não tenho não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Então sua história já vazou a primeira peneira. Vamos então para a segunda peneira
que é a da BONDADE. O que você vai me contar, gostaria que os outros também
dissessem a seu respeito?
- Claro que não! Nem pensar, Chefe.
- Então, sua historia vazou a segunda peneira. Vamos ver a terceira peneira
que é a UTILIDADE. Você acha mesmo necessário me contar esse fato ou mesmo
passá-lo adiante?
- Não chefe. Passando pelo crivo dessas peneiras, vi que não sobrou nada do
que iria contar - fala Olavo, surpreendido.
- Pois é Olavo. Já pensou como as pessoas seriam mais felizes se todos
usassem essas peneiras? - diz o chefe sorrindo e continua: - Da próxima vez em que
surgir um boato por ai, submeta-o ao crivo dessas três peneiras: VERDADE,
BONDADE, UTILIDADE, antes de obedecer ao impulso de passá-lo adiante, porque:
PESSOAS INTELIGENTES FALAM SOBRE IDÉIAS;
PESSOAS COMUNS FALAM SOBRE COISAS;
PESSOAS MEDIOCRES FALAM SOBRE PESSOAS.

4-Música da semana adolescentes:
Legião Urbana-Índios
Quem me dera, ao menos uma vez
Ter de volta todo o ouro que entreguei
A quem conseguiu me convencer
Que era prova de amizade
Se alguém levasse embora até o que eu não tinha.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Esquecer que acreditei que era por brincadeira
Que se cortava sempre um pano-de-chão
De linho nobre e pura seda.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Explicar o que ninguém consegue entender:
Que o que aconteceu ainda está por vir
E o futuro não é mais como era antigamente.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Provar que quem tem mais do que precisa ter
Quase sempre se convence que não tem o bastante
E fala demais, por não ter nada a dizer
Quem me dera, ao menos uma vez,

Que o mais simples fosse visto como o mais importante,
Mas nos deram espelhos
E vimos uma mundo doente.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três
E esse mesmo Deus foi morto por vocês
É só maldade então, deixar um Deus tão triste.
Eu quis o perigo e até sangrei sozinho.
Entenda - assim pude trazer você de volta para mim,
Quando descobri que é sempre só você
Que me entende do início ao fim
E é só você que tem a cura do meu vício
De insistir nessa saudade que eu sinto
De tudo que eu ainda não vi.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Acreditar por um instante em tudo que existe
E acreditar que o mundo é perfeito
E que todas as pessoas são felizes.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Fazer com que o mundo saiba que seu nome
Está em tudo e mesmo assim
Ninguém lhe diz ao menos obrigado.
Quem me dera, ao menos uma vez,
Como a mais bela tribo, dos mais belos índios,
Não ser atacado por ser inocente.
Eu quis o perigo e até sangrei sozinho,
Entenda - assim pude trazer você de volta para mim
Quando descobri que é sempre só você
Que me entende do início ao fim
E é só você que tem a cura do meu vício
De insistir nessa saudade que eu sinto
De tudo que eu ainda não vi.
Nos deram espelhos e vimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui

Musica crianças:
AÇÃO CORRETA
Aprendi, aprendi
Como é certo agir
A paz está dentro do nosso coração
Sentir o sim, sentir o não.
Pense o certo, pense o bem
Os valores você tem
Ação correta só traz felicidade
Divida isso com alguém.
(EVH vol. 2 Música 10 )

5-Atividade Integrada:
O JOGO DO DADO
1- O professor, ao iniciar o jogo, apresenta um dado ou uma caixa com quatro lados,
explicando que cada lado equivale a um número. Assim teremos então o lado 1, o
lado 2, o lado 3 e o lado 4, devendo escrever os números para facilitar o visual.
2- Fica ainda acertado que, ao lançar o dado ou a caixa, todas as vezes que estiver
por cima o número <<1>>, todos devem rir; O número <<2>>, todos dançar, o
número <<3>>, todos cantar e o número <<4>>, todos ficar sérios.
3- Quem se enganar, sai do jogo, e no final os eliminados devem cumprir uma
penitência.
No final o professor deve comentar o propósito dessa dinâmica, que é mostrar, que
quanto mais repetimos um determinado comportamento , mais fácil se torna , ter
esse comportamento.
Por isso devemos buscar sempre fazer coisas positivas, pois assim desenvolvemos o
hábito, da ação correta.
(Livro Dinâmicas de Recreação Atividade 54)

TESTE DE COMPORTAMENTO:
(Deve ser feito depois da atividade integrada.)
A sua classe foi escolhida para ajudar a limpar o pátio do recreio. Qual sua atitude?
a) Fingir que não está bem e assim cair fora do trabalho.
b) Fazer algum trabalho somente quando o professor estiver olhando.
c) Esforçar-se ao máximo para trabalhar bem.
Sua mãe lhe pediu para capinar uma parte do jardim. Ao invés de fazer isso, você se
esquece e sai com seus amigos. Ao voltar para casa, você descobre que alguém fez
o trabalho e sua mãe lhe agradece por ter feito o trabalho. Qual a sua atitude?
a) Ficaria quieto e não responderia nada.

b) Confessaria a verdade.
c) Aceitaria o elogio e se sentiria feliz.

