Aula de EMRC I e II Ciclo
Semana dos Seminários

ANO LETIVO _______ / ________

|

TURMA/S: __________________

LIÇÃO N.º __________
DATA:_____/_____/________
SUMÁRIO: SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2017

METAS: NESTA AULA, DESENVOLVER-SE-ÃO ATIVIDADES DE CARIZ LÚDICO, EXPOSITIVO, EXPLICATIVO E REFLEXIVO;
OBJETIVOS: DAR A CONHECER O QUE É O SEMINÁRIO E O QUE É SER SEMINARISTA. DESPERTAR NOS ALUNOS QUESTÕES VOCACIONAIS.

Conteúdos

Atividades/Estratégias

Apresentações

Apresentação dos Seminaristas;

Contextualização

“O que é a semana dos Seminários?”;
Cantar “Guiado pela Mão”

Duração da aula: 45 minutos

Recursos/Materiais

• Anexo I – Letra
“Guiado pela
Mão”;
• Computador e
colunas de som;
• Youtube: “Guiado
pela Mão Karaoke”
(este recurso pode
ser substituído pelo
violão, caso algum
dos seminaristas
saiba tocar)

Indicadores de
Avaliação.
(De interesse p/ o
Professor)
Avaliação direta
na sala de aula:
Comportamento,
interesse,
participação:
SABER/SABER;
SABER/FAZER/;
SABER/SER.

Duração

•

10min
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Jesus é o Pastor e
nós somos as
ovelhas.

Chuva de ideias: registar num dos lados do quadro as sugestões das crianças (manter o centro do
quadro livre)
Depois de recolhidas todas as palavras, o seminarista, ao centro, constrói uma tabela (ver exemplo
Tabela1);

Reflexão da letra
da canção:
Questão 1:
“Da letra desta
canção, quais as
palavras e ações/
verbos/
predicados que
vocês mais
gostaram?”

• Smart board /
Quadro;
• Caneta magnética
/giz;

As crianças, oralmente, vão construindo a tabela;
Aproveitar o momento para ir perguntando “O que faz um pastor”; “Porque é que o Pastor é
importante?” “Como são as ovelhas?”; “Todas as ovelhas portam-se bem?”; “Por exemplo,
quando é que as ovelhas não se portam bem?”; “Como deve ser o Pastor para as ovelhas”; “As
ovelhas são importantes para o Pastor? Porquê?” …

10min

Pedagogia: Levar a criança a assimilar Jesus como o Pastor e identificar-se como ovelha; Tal
como o pastor protege as ovelhas e quer que elas estejam todas juntas, assim Jesus protege cada
um de nós, porque gosta de nós e quer que O sigamos.”
Conclusão: Após a tabela preenchida, podemos concluir que, no meio de toda esta história, Jesus
apenas diz: “Deixa tudo e vem comigo!” Nós somos livres de escolher: ou seguimo-Lo ou
seguimos o nosso próprio caminho. Ou vamos guiados pela mão de Jesus ou arranjamos desculpas
para não ir com Ele.
A nossa atitude deve ser de confiança. Porque é que Ele nos chama? Porque somos ovelhas e Ele é
o nosso Pastor. Nós lhe pertencemos e Ele gosta muito de nós.

“Porque é que
Jesus precisa de
nós?”
Nós somos HOJE
os pés e as mãos
de Jesus

Contar a história (anexo II) – Reflexão
Pedagogia: Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Despertar nas crianças a ideia de que hoje
nós somos chamados a dar continuidade ao projeto de Jesus: Paz, harmonia, fraternidade, o amor,
a solidariedade… Jesus precisa das nossas mãos e dos nossos pés, por isso Ele chama-nos a todos.
Chama a todos, de diversos modos e para diversas missões.
Conclusão: Jesus precisa das nossas mãos e dos nossos pés para servirmos. Precisa das nossas
mãos para partilharmos, para abraçarmos os outros. Precisa dos nossos pés para irmos ao encontro
dos que mais precisam, os doentes, os tristes. Precisa das nossas mãos e dos nossos pés para
sermos ativos e praticarmos o bem. Sempre que fazemos o bem a alguém, Jesus alegra-se!

10min

2

Aula de EMRC I e II Ciclo
Semana dos Seminários

Ideias que podem/devem ser desenvolvidas e complementadas com testemunhos pessoais.
Jesus chama.

Jesus chama a TODOS! Chama a quê?

Vocação/
Discernimento

Somos chamamos a realizar uma missão na nossa vida. Mas, sou chamado a quê? É preciso
colocarmos questões, dúvidas sobre o que queremos ser e refletir/pensar muito nisso… “Jesus,
que queres de mim? Que queres que eu faça?”

Seminário/
Seminarista

O Seminário é uma escola onde os jovens descobrem a sua vocação e, ao mesmo tempo,
preparam-se para serem padres. Ser seminarista é responder SIM ao chamamento de Jesus para O
Servir de forma mais radical… Onde os jovens aprendem a identificar-se mais com Jesus…

15min

Ser Padre

É o resultado de uma caminhada humana, espiritual, intelectual para ser ministro de Jesus, estar na
pessoa de Jesus, celebrando a Eucaristia, perdoando os pecados, ensinando ao Povo ao jeito de
Jesus…

Perguntas/
Observações

Nota: Esta planificação, acompanhada com a declaração (Anexo III), pode ser inserida no Plano de Atividades da Disciplina, servindo de evidência para o Relatório de
Avaliação do Docente.

3

