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Queridas Alunas e Queridos Alunos,

Que alegria começar mais um ano escolar. Como é bom estarmos de novo na 
nossa escola. Aqui tem muita coisa especial. Amigos, colegas, professores(as), livros, 
brincadeiras, natureza, jogos, muita felicidade e tantas outras maravilhas. 

Vamos fazer sim, deste ano, um ano de muita alegria, convivência, estudo, brincadeiras 
e de aprendizados. O que pode ser melhor do que isso tudo que temos? Nós, sim, cada 
um de nós pode ser muito melhor. 

Para ser melhor mesmo, é preciso abrir nosso coração e nele receber os ensinamentos 
que vão fazer de nós pessoas muito felizes. E, sabemos bem que, quem aprende, 
também ensina. Você vai aprender muito com seus professores(as), com os funcionários 
e colegas. Mas também vai ensinar muito. Sabia disso?

Então é agora o tempo, este ano, para continuar a crescer e fazer tudo com muito 
capricho e, também, com muito amor, colorindo de alegria, felicidade e beleza a nossa 
escola. Pois somos crianças, e crianças muito queridas e amadas de Jesus, de Nossa 
Senhora Auxiliadora, de Dom Bosco e de Madre Mazzarello.

ENTÃO, UM LINDO E FELIZ ANO DE 2022 PARA TODOS!

Ir. Adair Aparecida Sberga e Ana Paula Costa e Silva
Diretoras Executivas da RSB-Escolas
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Lembre-se de que a prática da Acolhida foi deixada pelo amado Dom Bosco, funciona 
como gotas de água que irrigam o coração dos educandos, tornando-os um terreno 
propício para o crescimento de virtudes e valores. Ao ministrar esse bálsamo o faça com 
convicção e com muito desejo de bem. Faça um silenciamento, conduza a escuta do 
ambiente, oriente a fechar os olhos e tentar imaginar o cenário e os personagens, dessa 
forma haverá mais eficácia e envolvimento.

Início:

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, 
do Filho e do 
Espírito Santo. 
Amém.

Bom Dia | Boa Tarde | Boa Noite
(Partilhar a leitura do dia do livro Acolhida 2022)

 Orientações gerais para as acolhidas
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Sugestões de orações para
datas Celebrativas Salesianas

Oração a São Domingos Sávio (Todo dia 6 do MÊS)

Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, aprendeste a seguir os cami- 
nhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na devoção a Maria e 
no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes morrer que 
pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oração a Santa Madre Mazzarello (Todo dia 13 do MÊS)

Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem muito amou a juven- 
tude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a coragem da 
mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho de 
Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oração a São João Bosco (Todo dia 16 e 31 do MÊS)

Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste para a salvação das 
almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; ajuda-nos a 
vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, Maria 
Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos 
unir-nos um dia contigo no Paraíso. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

São João Bosco. Roga por nós.
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Espírito Santo

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos: 
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei 
que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua 
consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém.

Pai Nosso

Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos 
dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

Oferecimento do dia

Orações

Oração à Beata Laura Vicuña (Todo dia 22 do MÊS)

Ó Beata Laura Vicuña, tu que viveste até o heroísmo tua configuração a Cristo, acolhe a 
nossa confiante oração. Obtém as graças de que necessitamos e ajuda-nos a aderir com 
coração puro e doce à Vontade do Pai. Doa às nossas famílias a paz e a fidelidade. Faz 
com que mesmo na nossa vida, assim como na tua, resplandeçam fé coerente, pureza 
corajosa, caridade atenta e solícita para o bem dos irmãos. Amém.

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora (Todo dia 24 do MÊS)

À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas SÚPLICAS 
em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e 
bendita. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, para que em Ti comece e ter- 
mine tudo aquilo que fizermos.
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Ave Maria

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres 
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.

Glória

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amém.

Santo Anjo

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, desde que a ti me confiou a piedade 
divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.

Final:

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Amém.

• Põe tua mão, minha rainha. Põe tua mão antes da minha.
• Jesus manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao Teu. (Todas
• as sextas-feiras).
• Louvemos noite e dia os Nomes Santíssimos de Jesus, José e Maria.
• Querida mãe Virgem Maria, faz que eu salve minha alma.
• Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Te. Peço-Te perdão pelos que não creem, 

não adoram, não esperam e não Te amam.
• Jesus, Maria e José: minha família Tua é.

 Jaculatórias
Escolha uma das jaculatórias abaixo

São João Bosco, roga por nós.
Madre Mazzarello, roga por nós.
São Domingos Sávio, roga por nós. 
Nossa Senhora Auxiliadora, roga por nós.

Oferecimento do dia
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1. O calendário letivo anual.

2. O devocionário salesiano, que coloca para todo o dia 6 (seis) do mês a opção de uma Oração 
curta ou a Oração a São Domingos Sávio.

3. O devocionário salesiano, que coloca para todo o dia 13 (treze) do mês a opção de uma 
Oração curta ou a Oração a Santa Maria Mazzarello.

4. O devocionário salesiano, que coloca para todo o dia 16 (dezesseis) e 31 (trinta e um) do mês 
a opção de uma Oração curta ou a Oração a São João Bosco.

5. O devocionário salesiano, que coloca para todo o dia 24 (vinte e quatro) do mês a opção de 
uma Oração curta ou a Oração a Nossa Senhora Auxiliadora. 

6. O devocionário salesiano, que ao final da Oração do dia coloca o Oferecimento do Dia. Foi 
utilizada a expressão Oferecimento do nosso dia a Jesus com o objetivo de aproximar mais 
do contexto infanto-juvenil.

7. Datas e celebrações festivas significativas do ano civil e do calendário religioso e litúrgico, 
como: Laura Vicuña; Dom Bosco; Santa Maria Mazzarello; Nossa Senhora Auxiliadora; Semana 
Santa; São Domingos Sávio; Malala Yousafzai; Greta Thunberg; Mês das Vocações, da Bíblia e 
das Missões; Carlo Acutis; Natal de Jesus.

8. Para cada mês há uma jaculatória invocada a partir de uma festa litúrgica, ou de um Santo ou 
Santa pedindo que, junto de Deus, intercedam pelas crianças/alunos, famílias e escola.

9. Didática e pastoralmente é sensível e educativo iniciar as Acolhidas de cada dia com o Sinal da 
Cruz: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

10. Histórias e contos narrados são de domínio público e reescritas. 

  As ACOLHIDAS buscam fazer elo entre história/texto, questões/reflexões e oração. O objetivo 
principal é sempre conectar a vida escolar com o cotidiano da criança e do adolescente.

A ACOLHIDA de 2022, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, considera:
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janeiro
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Neste mês vamos conhecer algumas histórias, pensar sobre elas e aprender o que 
elas podem nos ensinar. 

Mas vamos também conhecer pessoas muito importantes para nós, a menina Laura 
Vicuña e a história de vida de São João Bosco. 

Pedimos que Dom Bosco e Laura Vicuña acompanhem-nos e ajudem-nos a ser bons 
colegas, bons amigos, bons estudantes e bons filhos.

FELIZ MÊS DE JANEIRO!

MÊS DE JANEIRO

Janeiro Branco 
Mês de apoio

à saúde mental e 
combate à depressão
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(as), pedir que as crianças prestem muita atenção principalmente na 
estrelinha verde. Após a narrativa da história, perguntar: o que a estrelinha verde fez?

A história da estrelinha verde – Diz a lenda que havia milhões de estrelinhas no céu. Elas eram de 
todas as cores: brancas, prateadas, verdes, douradas, vermelhas, azuis. Todas bonitas e alegres. Um 
dia, um grupo delas procurou o anjo chefe e pediu licença para visitar a terra. Elas eram curiosas 
e queriam saber como que era a vida das pessoas. O anjo permitiu e elas vieram. Então, naquela 
noite, houve uma linda chuva de estrelas descendo à Terra. Algumas se aninharam nas torres das 
igrejas, outras foram brincar de correr com os vagalumes, outras se misturaram aos brinquedos das 
crianças, foi uma festa. A terra ficou maravilhosamente iluminada. Mas as estrelinhas ficaram muito 
tristes ao ver a miséria, a violência, as injustiças e tantas maldades na terra. Depois de um tempo, 
regressaram para o Céu. A terra voltou a ficar escura e sem cores. Mas lá no céu, elas foram conferir 
e perceberam que faltava uma. Era a estrela verde. Será que ela se perdeu no caminho? Duas delas 
voltaram para procurar a estrelinha verde. Quando chegaram à terra, viram que a terra estava toda 
iluminada de estrelinhas verdes. A estrelinha havia se multiplicado, e em cada coração humano 
havia uma estrelinha verde brilhando. A estrelinha verde contou para as duas que ficou com dó das 
pessoas, porque estavam muito desanimadas e tristes, e resolveu ficar mais um pouco na terra, a 
fim de ajudá-los. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Por que mesmo a estrelinha verde ficou na terra? O que ela pretendia fazer?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Jesus querido, obrigada por nos trazer até aqui e mais uma vez nos colocar nesta escola. 
Que possamos aprender juntos e aqui ser muito felizes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), solicitar que escutem muito atentamente a história. No final, 
provocar para que contem sobre o tamanho do amor que cada um carrega em seu coração.

Adivinha o quanto te amo – Era hora de ir para a cama, e o coelhinho se agarrou firme nas longas 
orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto 
eu te amo? Disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo 
isso, disse o coelhinho, esticando seus bracinhos o máximo que podia. Só que o coelho pai tinha 
os braços mais compridos. E disse: E eu te amo tudo isto! Huuum, isso é um bocado, pensou o 
coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo toda minha altura, disse 
o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter os braços compridos assim. 
Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na 
árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos de meus pés! E eu te amo até as pontas dos dedos 
dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo a altura de meu pulo! Riu o 
coelhinho saltando, para lá e para cá. E eu te amo a altura do meu pulo, riu também o coelho pai e 
saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos das árvores. Eu te amo toda a estradinha daqui 
até o rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma 
bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então 
ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior 
do que o céu. Eu te amo até a lua! Disse ele, e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho 
pai. Longe mesmo! O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas. E então se inclinou 
para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo: Eu te 
amo até a lua, ida e volta! (Sam Mc Bratney, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você consegue ter uma medida do amor que está em seu coração?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Querido Pai do Céu, quando rezo para Ti, sinto meu coração feliz. É como o amor que 
sinto por meus pais, quando os abraços e os obedeço. Obrigado pelo sentimento do amor que 
nos une. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos realizá-las, para 
que em Ti comece e termine mais este ano que nos concedes.

11 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), provocar para que prestem atenção na história. No final, conversar 
sobre o que fez a florzinha Magali? 

A história da florzinha Magali – Era uma vez uma linda florzinha que se chamava Magali. Ela era toda 
delicada e amarelinha e ficava muito feliz quando alguém cheirava o seu perfume. Todas as manhãs 
logo que o sol nascia ela acordava, espreguiçava suas pétalas e exalava um delicioso perfume. Todos 
que passavam perto da Magali e sentiam seu cheiro ficavam felizes e percebiam como a natureza é um 
presente maravilhoso de Deus. Até mesmo os beija-flores e as abelhinhas ficavam encantados com a 
beleza de Magali. Todos vinham visitá-la para se alimentarem com o seu pólen e a cobriam de beijos 
em agradecimento pelo alimento. Um belo dia Magali, que era muito bondosa, observou que perto da 
árvore onde morava havia uma família de esquilos com lindos filhotinhos famintos que precisavam de 
comida para crescerem fortes. Magali escutou a mamãe esquilo dizendo que estava difícil encontrar frutas 
para alimentar os filhotes porque havia poucas árvores frutíferas plantadas naquela região. Infelizmente 
os homens arrancavam as árvores para utilizar a madeira e deixavam muitos animais desprotegidos, 
sem casa e sem alimento. Então Magali lembrou que Jesus nos ensinou a ajudar quem precisa e teve 
uma ideia. Reuniu todas as flores que moravam naquela mesma árvore e decidiram que estava na hora 
de se transformarem em frutos deliciosos. Na manhã seguinte todas as flores haviam se tornado em 
frutinhas verdes que cresceram e ficaram bem maduras para servirem de alimento àqueles esquilinhos 
que poderiam crescer saudáveis. Em agradecimento a Deus pelo alimento, os esquilinhos guardaram 
as sementes das frutas que comeram e plantaram para que crescessem mais árvores de flores cheirosas 
e frutos deliciosos, para que nenhum animal da floresta sentisse fome novamente. (Carina Comerlato, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz quando vê um colega de sua sala triste?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Jesus, quero viver cada dia deste ano com alegria e poder ajudar aos meus colegas 
sempre que precisarem. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), pedir que prestem muita atenção nessa história. Ao final, perguntar: 
por que o navio precisa de farol? Quem é farol para eles?

Quem vai mudar de rota? – Certa vez, um grande navio estava viajando em alto mar, numa noite 
muito escura. De repente, a tripulação avistou uma luz na frente deles, bem distante. É um navio 
pequeno, pensaram. Não, é um barco de pescadores, disseram outros. Acho que é uma lancha 
que quer dar um recado. E, assim, foram pensando e dizendo uns para os outros. Logo começaram 
a dizer: Mas são eles que precisam sair da nossa rota. O nosso navio é muito grande e não pode 
sair do seu rumo. Mas ao se aproximar, foi uma grande surpresa. Viram que não era nada do que 
pensavam. Era sim um rochedo que tinha o farol para alertar os navios. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Por que o navio precisa de farol? Quem é como um farol na nossa vida?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, preciso que me ajudes a sempre colaborar com o bem e assim conseguir melhorar 
cada vez mais a convivência com meus amigos. Amém!
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), provocar para que percebam a esperteza e a sabedoria de um 
ratinho. E, ao final da história, conversar sobre quem os ajuda a sair das dificuldades que encontram.

A história do leão e o rato – O leão estava dormindo no seu covil em certa tarde de Verão, 
quando um rato lhe passou por cima do focinho e o acordou. O leão rosnou furioso, e já ia esmagar 
o rato com a pata enorme, quando ouviu: Oh, poupe-me, senhor, falou o rato! Na verdade, eu 
não mereço ser morto. Não lhe fiz mal e também não presto para comer. O leão tornou a rugir. 
Além disso, continuou o rato, se você me poupar agora, talvez um dia possa fazer qualquer coisa 
por você. O leão deu uma enorme gargalhada, mas levantou a pata, e o rato escapou. Passado 
algum tempo, o leão andava a caçar na floresta quando caiu numa armadilha. Uma rede caiu 
em cima dele e trancou-o. Sem qualquer esperança de fuga, começou a rugir, e a sua voz ecoou 
em todos os recantos da floresta. O rato, que também saíra para caçar naquela noite, depressa 
reconheceu a voz do leão e correu para o sítio onde ele estava. E vendo o que se passava, disse: 
Não se preocupe, senhor, eu tiro o senhor daí num instante. E logo começou a roer e a mordiscar 
as grossas malhas da rede. Passado um tempo, o leão estava solto. O rato, como tinha prometido, 
salvou-lhe a vida. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que esforços você faz para ajudar os colegas que muitas vezes não são tão 
simpáticos?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Ajuda-me, Jesus, a perceber que Te tornas presente em minha vida quando estou aberto 
para acolher a todos os meus colegas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), questionar se alguém já ouviu falar de uma menina de outra região, 
estado ou país, e que estuda na escola, ou que mora próximo de casa ou que frequenta a mesma 
Igreja. O que essa pessoa que veio de outro lugar tem de diferente?

A história da menina Laura Vicuña – Nasceu no Chile, em 1891, e viveu até os 13 anos. Seu pai era 
um importante militar e chefe político. Aconteceu uma revolta do povo na cidade onde moravam e 
a família precisou fugir para outra localidade. Logo depois, seu pai foi contagiado por uma doença 
e faleceu, ficando somente a mãe, Mercedes, e as filhas Laura e Julia. A mãe, muito preocupada 
com a situação, e pensando no bem de suas filhas, foi em busca de um lugar melhor e mais seguro 
para a família. Assim, tiveram que migrar e, por muitos dias, fazer uma longa viagem pelos campos, 
onde também passaram por muitas dificuldades. Enfim, depois de andar muito, se instalaram, 
Mercedes, Laura e Julia, em outro país, na Argentina. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já ouviu falar de famílias e crianças migrantes? O que é ser migrante?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Jesus querido, fortalece nosso coração de criança com o calor do Teu o amor e carinho. 
Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Educação Infantil – Professor(a), retomar a história de Laura Vicuña com o objetivo de continuar a 
conhecê-la. Quem lembra da história da menina Laura Vicuña, contada ontem? Ao final, perguntar 
o que já sabem de Laura Vicuña? 

A família de Laura Vicuña – Mercedes, a mãe, e as filhas Laura e Julia, chegaram e se instalaram na 
Argentina. E não foi que logo a mãe de Laura e Julia encontrou um novo companheiro para viver 
junto? Ele se chamava Manuel Moura. Acontece que ele não era um bom homem e menos ainda 
um bom pai. Laura, que tinha um coração muito bom, foi estudar no Colégio das Filhas de Maria 
Auxiliadora, numa cidade chamada Junin de los Andes. Ela foi muito preocupada e inquieta por 
ter que deixar sua mãe Mercedes e a irmã Julia com aquele homem. E mesmo estando no colégio, 
decide fazer tudo para ajudá-las. Eis que então resolve oferecer a sua própria vida a Deus, pedindo 
que sua mãe abandonasse aquele mau homem, com quem vivia. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você pede ajuda e confia em Jesus, quando passa por dificuldades?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Querido Pai do Céu, rezo para que nos ajude nas coisas tristes. Peço que olhes e ajude a 
todas as crianças que sofrem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), fazer memória da história de Laura Vicuña, tratada nos dias 
anteriores e sinalizar que hoje dar-se-á continuidade à mesma. Ao final, perguntar quem pode 
descrever como era Laura Vicuña na escola?

A escola de Laura Vicuña – No colégio, Laura era muito querida e admirada pelas colegas. Era 
considerada a melhor companheira, a mais amável e gostava muito de ajudar a todos. Todos 
a admiravam muito, principalmente pelo enorme amor que trazia em seu coração, por Jesus e 
Nossa Senhora Auxiliadora. Mas eis que um dia aconteceu uma grande inundação no colégio, e 
Laura adquiriu uma enfermidade muito grave nos rins. Logo ela ficou muito doente, sentia muitas 
dores no corpo todo e vomitava tudo o que comia. Mas, mesmo sofrendo muito, Laura manteve o 
compromisso que fez com Jesus. Dizia ela: “Jesus, que eu sofra tudo o que Lhe pareça bem, mas 
que minha mãe mude de vida e se salve”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você leva a sério os seus compromissos, em casa, na escola e com Jesus?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Laura Vicuña, ensina-nos a sermos crianças de Jesus. Crianças que possam fazer o bem e 
amar muito a Deus. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), sinalizar que ainda não sabem, não conhecem toda a história de 
Laura Vicuña. Ao final, perguntar como Laura Vicuña tratava sua mãe? 

A mãe de Laura Vicuña – Laura estava bastante doente e num encontro que teve com sua mãe, 
disse a ela: “Mãe, há dois anos ofereci minha vida a Jesus em sacrifício para que você não viva mais 
com aquele homem ruim. Você deve deixar este homem ruim e viver uma vida melhor, mais santa. 
Gostaria de ter a alegria de seu arrependimento, por viver com um homem tão ruim, e que você 
faça seu pedido de perdão a Deus”. Muito emocionada sua mãe, Mercedes, se comprometeu que 
a partir daquele momento não viveria mais com Manuel Moura, o homem que só fazia mal a ela e 
as suas filhas, e mudaria de vida. Laura então pediu para falar com um Padre e disse a ele: “Padre, 
minha mãe prometeu abandonar aquele homem que só faz mal para nós”. Neste momento, mãe 
e filha se abraçam emocionadas e muito felizes. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você respeita sua mãe? Como você demonstra o seu amor para sua mãe? 
O que você faz para ajudá-la?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Querido Jesus, entra em nosso coração. Ajuda-nos a colaborar com nossos pais e/ou 
responsáveis e professores(as), sempre que precisarem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), despertar o sentimento de Laura Vicuña por Jesus e Nossa Senhora. 
Vocês sabem que Laura Vicuña tinha uns amigos muito especiais? Vamos saber de quem ela era 
muito amiga. Ao final, perguntar quem tem Jesus e Nossa Senhora como amigos especiais. No 
que esses amigos ajudam?

Os melhores amigos de Laura Vicuña (dia 22) – Desde que Laura conversou com sua mãe Mercedes 
e conseguiu que ela mudasse de vida, deixando o homem que as maltratava, ela ficou muito 
tranquila, feliz e alegre. Laura sentiu que cumpriu sua missão nesta terra, pois conseguiu livrar sua 
mãe e sua irmã dos sofrimentos daquele homem ruim. E, assim, Jesus a chamou para viver junto 
d’Ele no Paraíso. De um Padre ela recebeu a benção e sua última comunhão. Beijou o crucifixo e 
disse a uma amiga que rezava junto a seu leito: Como se sente contente quem ama a Jesus e a 
sua Mãe Maria Santíssima! Em seguida olhou para a imagem que estava à frente de sua cama e 
exclamou: Obrigada Jesus! Obrigada Maria! E, neste momento, Laura foi ao encontro daqueles 
que amava demais, que eram Jesus e sua Mãe, a Nossa Senhora. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe, você sente e acredita que Jesus e Nossa Senhora são seus 
companheiros diários e protetores de todas as crianças?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração a Beata Laura Vicuña – Laura Vicuña, Tu que viveste e confiaste em Jesus e Nossa Senhora, 
acolhe a nossa confiante oração. Obtém as graças de que necessitamos e ajuda-nos a aderir de 
coração à Vontade de Jesus. Doa às nossas famílias a tua paz. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a): Hummm... nesta semana vamos conhecer mais uma história, e que 
é de uma pessoa muito importante para nós! Essa pessoa se chama Dom Bosco. Quem já ouviu 
falar de Dom Bosco? Então vamos conhecer sua história!

Um menino que se chamava Giovanni Melchior Bosco – Nasceu em 1815, na Itália. Teve três 
irmãos, e sua Mamãe Margarida foi o seu maior exemplo de vida e de amor a Jesus. Com nove anos 
de idade Giovanni Melchior Bosco teve um sonho muito especial. Diz ele que parecia que estava 
no meio de uma multidão de crianças brincando. E algumas delas ficavam dizendo palavrões. Um 
deles, o Joãozinho, se irritou muito, e com socos e pontapés tentava calar a todos. No sonho ainda 
se apresentou um outro personagem que disse a ele: “Você deverá ganhar estes seus amigos 
não com socos e pontapés, mas com bondade e amor.” Só que esse personagem, vejam..., era 
o próprio Jesus. Após esse sonho, Giovanni Bosco fez de tudo para ficar próximo das crianças, e 
dizia: “se as crianças estão comigo não falam mal, não dizem palavrões”. Foi assim que Giovanni 
Melchior Bosco decidiu se tornar padre e passou a se chamar Dom Bosco. Ele queria se dedicar 
totalmente às crianças e jovens. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você acha mais importante na história de Dom Bosco? O que você 
sabe de Dom Bosco, que atitude você mais admira nele?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Pedimos a Dom Bosco que nos ajude a também cuidar uns aos outros. E que nos ensine 
a sermos dedicados aos que mais precisam de nós. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
despreza as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), introduzir o olhar de respeito e compaixão por crianças que vivem 
em situação de abandono e pobreza. Você já viu crianças morando na rua? Veja o que fez Dom 
Bosco por essas crianças.

Dom Bosco e as crianças – A cidade se chamava Turim, na Itália, e no tempo de Dom Bosco era 
lotada de crianças pobres, órfãs e abandonadas. Viviam nas ruas, e eram expostas a muitos perigos. 
O que fez Dom Bosco? Ele reunia essas crianças aos domingos e com elas brincava e ensinava 
sobre a vida de Jesus. É verdade que fez isso, se dedicou muito por cinco anos, mas com grandes 
dificuldades. E foi nessa situação que teve a ideia e conseguiu abrir o primeiro oratório salesiano. 
No oratório, as crianças e jovens encontravam alimento e moradia, estudavam e aprendiam uma 
profissão, mas, sobretudo, aprendiam a respeitar uns aos outros e a amar a Jesus e sua Mãe, Nossa 
Senhora. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já observou quantas crianças e jovens moram nas ruas de nossa cidade? 
O que as crianças de nossa escola podem fazer por essas crianças?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração:  Querido Jesus, olha e protege todas as crianças. Toca nossos corações e mostra-nos 
como podemos ajudar as crianças que estão nas ruas. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), resgatar o que foi visto até aqui sobre Dom Bosco. Sinalizar como 
e porque Dom Bosco foi alguém muito importante, um verdadeiro herói, para as crianças de rua 
de sua época.

Dom Bosco, o primeiro a defender os direitos das crianças – Já vimos que Dom Bosco foi um 
padre italiano que viveu num tempo em que muitas crianças ficaram sem suas famílias e não tinham 
nem casa para morar. Foi um tempo de guerras, e elas acabavam indo para as grandes cidades, 
como Turim, à procura de comida e até de emprego. Aqui entre nós, como não faz muito tempo 
que existem os direitos das crianças, a gente nem consegue imaginar isso, mas, naquela época, 
as crianças trabalhavam como adultos nas lavouras e nas fábricas. Até que surgiu Dom Bosco, o 
grande herói dos meninos de Turim. O que ele fez por essas crianças? Abriu escolas e oficinas 
para os meninos pobres, dava a eles casa para morar, escola para aprender a ler e escrever e, 
principalmente, defendia as crianças das pessoas más. E o melhor de tudo: Dom Bosco foi a 
primeira pessoa da história que tratou criança como criança, ele inventou a colônia de férias e os 
oratórios festivos onde os meninos podiam jogar bola, fazer teatro, aprender música e se divertir, 
ele dizia que toda criança precisa brincar muito. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Olhando para a nossa realidade, qual é a situação de muitas crianças hoje? 
Por que será que todas as crianças também não conseguem estar na escola hoje?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Pedimos Senhor, olha pelas crianças. Que sejamos pessoas do bem. Ensina-nos a dividir 
o que temos, para ajudar as crianças que sofrem. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e o Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), chamar a atenção sobre a dedicação de Dom Bosco às crianças 
de rua e aos pobres. Vamos ouvir com atenção e entender o que levou Dom Bosco a se preocupar 
com as crianças de sua época. Ao final, ouvir das crianças o que gostariam de falar, destacar da 
história de Dom Bosco.

Dom Bosco e os estudos – Já dissemos que Dom Bosco se esforçou muito para oferecer uma educação  
aos meninos que viviam na rua e que não possuíam nenhuma expectativa de futuro. Ele fazia de tudo 
para dar conhecimento e uma profissão para as crianças que não tinham escola e muitas vezes nem 
família. O que acontece é que Dom Bosco sabia muito bem o que era ser uma criança pobre. Ele era 
filho de camponeses que também não tiveram a oportunidade na vida de estudar. Por isso, eram pobres 
e analfabetos e sobreviviam apenas dos frutos que a terra produzia. Outra situação foi que, quando 
criança, com apenas dois anos de idade, Dom Bosco também perdeu seu pai. O que fez com que as 
dificuldades dentro de casa crescessem ainda mais. Mas, mesmo no sofrimento e nas dificuldades, 
Dom Bosco não deixou de estudar. Imagine que quando criança, ele chegou a ser um pedinte na rua, 
para poder continuar seus estudos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você é importante estudar? Você leva a sério e dedica tempo para fazer 
suas tarefas de escola?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Dom Bosco, nosso guia na busca e na prática do bem, olha por todos nós e faz descer 
sobre nossa escola e nossas famílias as benções de nosso Deus. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e o Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), sinalizar sobre a importância de Mamãe Margarida, a mãe querida 
de Dom Bosco. Ao final, pedir que recontem, explicitem quem e como era Mamãe Margarida.

Dom Bosco, Jesus e Maria – Mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco, era totalmente analfabeta, 
não sabia ler nem escrever, e não tinha muitos conhecimentos dos conteúdos que a escola ensina, 
mas sempre o incentivou muito nos estudos. Mas ela era uma mulher muito sábia e sabia da 
importância de criar um filho que fosse bem-educado e que tivesse os conhecimentos dados na 
escola. Por isso, queria que o filho aproveitasse todas as oportunidades que ela não teve.  Assim, 
sempre acompanhava o filho, Dom Bosco, e não deixava que ele desanimasse e nem desistisse da 
escola. É verdade, também, que para concluir os estudos, o próprio Dom Bosco chegou a trabalhar 
como sapateiro, ferreiro, carpinteiro e alfaiate. Mas ele era um menino que, desde pequeno, 
entregou seu coração a Jesus e Maria, e conseguia passar isso para os outros meninos que estavam 
na mesma situação de pobreza e miséria que ele. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma criança que ouve e segue as orientações e os conselhos de seus pais?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Dom Bosco, olha por nós crianças que aqui estamos e ajuda-nos, para que sejamos 
sementes do bem e da alegria cristã, para quem precisar. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de janeiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), resgatar rapidamente aspectos marcantes da vida de Dom Bosco. 
Dando sequência, dar razão para comemorar Dom Bosco, a partir do bem que fez e da história de 
vida do mesmo. 

O santo Dom Bosco – Dom Bosco era ainda muito novo quando decidiu ser Padre. Com vinte 
anos de idade ele entrou para o seminário, que é a escola que prepara os jovens para ser Padre. 
E ele sabia que no seminário precisaria se dedicar e estudar muito. Mas, devido às condições 
que vivenciou durante sua infância, Dom Bosco tinha uma grande inclinação para ajudar crianças 
que se encontravam nas mesmas condições em que ele foi criado. Assim, Dom Bosco iniciou 
várias obras e trabalhos que ajudavam os meninos de rua a estudar e a aprender uma profissão. 
A preocupação de Dom Bosco era que todos, também as crianças de rua, pudessem ter sonhos e 
pudessem desejar uma boa vida futura. E assim, Dom Bosco se tornou uma pessoa muito especial 
e querida até hoje, razão pela qual ele é reconhecido Santo. Quer dizer, é alguém que muito se 
preocupou, mas que também muito realizou para o bem da humanidade e, especialmente, para a 
realização de uma vida melhor para crianças pobres. Por isso, Dom Bosco é falado e reconhecido 
no mundo inteiro até hoje, por sua bondade, pureza de coração e dedicação às crianças e jovens. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você destaca, o que mais chama sua atenção da vida de Dom Bosco? 
O que Dom Bosco ensina para nós hoje?

Todos: Dom Bosco e Laura Vicuña, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons 
amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Dom Bosco, hoje agradecemos muito por teu amor, dedicação e cuidado para com as 
crianças e jovens. Ajuda-nos a continuar a bonita missão que tu começaste. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e o Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de janeiro
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar. 

Pedimos neste mês a Jesus e a Nossa Senhora que acompanhem-nos e ajudem-nos a 
sermos bons amigos, bons alunos e bons filhos.

 
FELIZ MÊS DE FEVEREIRO!

 MÊS DE FEVEREIRO

Fevereiro Roxo 
Mês da prevenção 

ao Lúpus, à Fibromialgia 
e ao Mal de Alzheimer
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), iniciar perguntando quem costuma fazer oração; como fazem as 
orações; onde e com quem fazem orações. Ao final, perguntar, como conversam com o amigo Jesus.

A melhor forma de rezar – Certa vez, um menino entrou na igreja, que estava vazia, foi até o 
primeiro banco e começou a jogar várias bolas de tênis para cima, uma depois da outra e, numa 
agilidade incrível, pegava todas rapidamente, sem deixar nem uma cair no chão. Uma senhora 
entrou na igreja e, ao ver lá de trás aquela cena, ficou assustada. Foi correndo contar para o padre, 
que morava ao lado da igreja. O padre veio e os dois observavam a cena. O padre aproximou-se 
dele e perguntou, com carinho: “Por que você está fazendo isso?” O moço respondeu: “Eu não 
sabia rezar, e perguntei para uma catequista como se reza. Ela disse: ‘Faça o que você sabe de 
melhor para Deus, que ele gosta’. Eu trabalho em um circo e o que eu sei de melhor é jogar várias 
bolas de tênis no ar sem deixar cair. Por isso vim aqui hoje rezar”. O padre pôs a mão no ombro 
dele e falou: “Pode continuar rezando, filho, e que Deus o abençoe”. De fato, a catequista estava 
certa. Cada um tem o seu jeito próprio de rezar. Porque rezar, orar é conversar com Jesus. E amigos 
são muito criativos e espontâneos nas conversas. E Jesus gosta muito que conversemos com Ele. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você costuma fazer orações? Como é para você conversar com seu amigo Jesus? 

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração: Querido Pai do céu, conheces o meu coração e sabes que em Ti confio. Peço que abençoes 
meus pais, colegas e professores(as). Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), motivar para que ouçam a história com foco e atenção. Ao final, 
propor que pensem e expressem como podem tornar os lugares, em casa, na escola..., mais 
agradáveis e bonitos para todos.

A história da estrada florida – Havia, certa vez, uma professora que dava aulas numa escola rural. 
Todos os dias de manhã, ela tomava o ônibus na cidade e se dirigia para a escola. E ao final da 
tarde, voltava. Com o tempo, a professora começou a achar a estrada muito feia e monótona. 
Então decidiu comprar algumas sementes de flores e, pela janela do ônibus, jogar nas margens 
da estrada. Vieram as chuvas, e aquelas sementes brotaram, cresceram e começaram a dar flores. 
Logo, em pouco tempo, a estrada ficou toda florida. Todos diziam que era a estrada mais bonita 
do município. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você pode fazer para tornar os ambientes de sua casa, da sala de 
aula, do pátio da escola... mais agradáveis e bonitos para todos?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração: Querido Jesus, ajuda-nos a Te acolher em nossos corações e em nossa vida. Ajuda-nos a 
cuidar com amor e alegria de todos os nossos ambientes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), provocar a curiosidade sobre a história de um importante, 
poderoso e sábio rei. Ao final, instigar a curiosidade Educação Infantil sobre enigmas e a quem 
recorrem para solucionar.

O rei Salomão diante de um enigma – Certa vez, a rainha de Sabá recebeu umaimportante visita: 
O rei Salomão, o homem mais sábio daquela época. A rainha lhe propôs um enigma: Conduziu-o 
até um dos aposentos do seu palácio, que os artesãos haviam enchido de flores artificiais. Era 
como se estivesse num prado maravilhoso, flores das mais variadas espécies e dos mais diferentes 
aromas. A rainha disse ao rei Salomão: “Uma dessas flores é natural. Pode me dizer qual é?” 
Salomão olhou atentamente, lançou mão de todos os recursos que tinha, mas não conseguiu 
apontar a flor natural. Então pediu a Deus, em seu coração, e lhe veio uma ideia. Disse à rainha: 
“Posso abrir uma janela?” Com a permissão, ele abriu e eis que uma abelha entrou e pousou na 
única flor natural que havia ali. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz quando precisa resolver situações difíceis? A quem você 
pede ajuda para resolver suas situações difíceis?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a compreender que sempre podemos contar com Tua 
presença em nosso coração. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre falar e fazer. Fazer um exercício solicitando o que 
cada um tem vontade de fazer agora. Perguntar se é possível fazer. E como a sala pode decidir o 
que devem fazer neste momento. 

A história da assembleia dos ratos – Era uma vez uma colônia de ratos que viviam com medo 
de um gato. Resolveram fazer uma assembleia para encontrar um jeito de acabar com aquele 
transtorno. Muitos planos foram discutidos e depois abandonados. No fim, um jovem e esperto 
rato se levantou e deu uma excelente ideia: Vamos pendurar uma sineta no pescoço do gato e 
assim, sempre que ele estiver por perto, ouviremos a sineta tocar e poderemos fugir correndo. 
Todos os ratos bateram palmas. O problema estava resolvido. Vendo aquilo, um velho rato que 
tinha permanecido calado, se levantou de seu canto e disse: O plano é inteligente e muito bom. 
Isto com certeza porá fim às nossas preocupações. Só falta uma coisa: quem vai pendurar a sineta 
no pescoço do gato? O que acontece é que falar é fácil, fazer é que é difícil. (Esopo, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você consegue fazer tudo que fala? Por que será que você não dá conta de 
fazer tudo que fala?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ajuda-nos a construir com nossa postura de estudantes o cuidado, respeito 
e zelo por todos. Amém!
 
Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de fevereiro



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

fevereiro

34

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a): explorar como é formada uma teia de aranha; para que serve a teia 
de aranha; e o que podemos aprender com a história da teia de aranha.

A história das aranhas protetoras – Certa vez, um missionário estava em um país estrangeiro, para 
ensinar sobre o amor de Jesus por nós. E começou a ser perseguido por um grupo de pessoas más. 
Esse grupo se dirigiu à vila rural onde o missionário estava e queriam prendê-lo. Avisado, antes 
que o grupo chegasse, o missionário correu muito por um caminho e foi se esconder. Quando os 
perseguidores chegaram à vila, alguém lhes mostrou que o missionário havia saído por aquele 
caminho e eles foram atrás. A certa altura, o missionário ficou muito cansado e se escondeu numa 
caverna. E aconteceu que quando ele entrou, muitas aranhas teceram uma linda teia na entrada da 
caverna. E quando os perseguidores passaram por ali, viram a teia de aranha, e disseram: “Nesta 
caverna ele não entrou, pois se tivesse entrado teria rompido essa enorme teia de aranha”. E, 
assim, foram embora. O que aconteceu é que o missionário ficou salvo. E foi salvo por uma imensa 
teia de aranha. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você se defende dos perigos? A quem você pede ajuda para se 
defender dos perigos?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, protege-nos e defende-nos dos perigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar o que acontece com uma semente quando ela é 
plantada. E quem já plantou e cuidou de uma semente, ou uma planta, como foi. É verdade que 
uma semente plantada pode se multiplicar em muitas? Como acontece?

A história da formiga e o grão de trigo – Durante a colheita, um grão de trigo caiu no chão. Ali 
ele ficou esperando que a chuva o enterrasse. Então surgiu uma formiga que começou a arrastá-la 
para o formigueiro. Por favor, me deixe em paz! Protestou o grão de trigo. Mas precisamos de você 
no formigueiro, disse a formiga, se não tivermos você para nos alimentar, vamos morrer de fome 
no inverno. Mas eu sou uma semente viva, reclamou o trigo, não fui feito para ser comido. Eu devo 
ser enterrado no solo para que uma nova planta possa crescer a partir de mim. Disse a formiga: 
mas isso é muito complicado para mim. E continuou a arrastar o trigo. Ei, espere! Disse o trigo. Tive 
uma ideia. Vamos fazer um acordo! Um acordo? Perguntou a formiga. Isso mesmo. Você me deixa 
no campo e no ano que vem eu lhe dou muitos grãos. Você está brincando! Disse a formiga. Não, 
eu lhe prometo muitos grãos iguais a mim no próximo ano. Muitos grãos de trigo para desistir de 
apenas um? Disse a formiga desconfiada. Como você vai fazer isso? Não me pergunte, respondeu 
o trigo, é um mistério que não sei explicar. Confie em mim. Eu confio em você, disse a formiga, 
que deixou o grão de trigo em seu lugar. E, no ano seguinte, quando a formiga voltou, o trigo 
tinha mantido sua promessa. Tinha ali muitos grãos de trigo. (Leonardo da Vinci, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Quem já fez a experiência de plantar uma semente? É verdade que as 
sementes se multiplicam, se elas forem plantadas? É possível explicar a multiplicação das sementes? 
Quem será o encarregado da multiplicação das sementes?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a multiplicar as sementes do 
coração. Amém!

Oração – Senhor, ajuda-me para que eu saiba cuidar e respeitar toda a Criação. Que eu possa 
contribuir na defesa, preservação e respeito pela vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e trabalhar sobre o que é mais importante, se as coisas 
que gostamos, ou se as pessoas que estão conosco são mais importantes. 

O história do urubu que engoliu o diamante – Certa vez, um homem estava com seu filho 
adolescente trabalhando numa roça, na beira de um córrego. De repente, achou uma pedra de 
diamante. Mostrou-a para o filho e a colocou em cima do mourão da cerca, a fim de levar para 
casa no fim do dia. Aconteceu que veio um urubu e engoliu a pedra! E agora? “O jeito é matar 
este urubu”, disse o pai para o menino. Este respondeu: “Como que o senhor vai saber qual deles 
engoliu a pedra, pai? Ele se juntou ao bando!” Mas logo um urubu saiu do bando e assentou-
se sozinho em uma árvore. O pai disse: “É aquele ali. Ele ficou rico, e o rico sempre se separa 
dos outros. Quem se enche e se apega aos bens materiais tem muita dificuldade de viver em 
comunidade.” (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você o que é mais importante em sua vida? Você partilha o que tem de 
sobra com outras crianças?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que Tua sabedoria me acompanhe e ilumine para que eu possa fazer de 
hoje um novo e melhor dia para mim e para os que convivem comigo. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), com a história, desenvolver a ideia e suscitar sentimentos de ajuda, 
partilha, preocupação com o outro.

Quem ama, arrisca – Certa vez, um homem estava viajando a pé numa região deserta, e se perdeu. 
Depois que tinha bebido toda a água que carregava, devido ao sol e ao calor, sentiu sede. E agora? 
Onde encontrar água para beber? Aconteceu que viu uma casa velha abandonada  e que no fundo 
tinha uma cisterna. Olhou dentro e viu que era muito funda, mas deu para ver que tinha água. Viu 
também que tinha uma bomba à manivela, e um cano que descia até a água. Mais que depressa, o 
homem girou a manivela. Mas não veio água! Olhando de lado, ele viu uma garrafa cheia de água. 
Mas grudado nela havia um bilhete que dizia: “Desatarraxe a porca do cano da manivela e despeje 
toda esta água nele. Depois gire a manivela, que a água subirá”. Vendo aquela bomba enferrujada, 
o homem duvidou. Será que vai sair água mesmo? Não seria melhor eu tomar esta água da garrafa, 
para matar a minha sede? Mas pensou: E se passar outro por aqui, na mesma situação minha, 
não vai ter esta água para despejar no cano. E decidiu então despejar toda a água no cano. Em 
seguida, girou a manivela e pronto, a água subiu em abundância. Ele bebeu à vontade, encheu 
novamente a garrafa, encheu o seu corote e continuou a viagem. (Autor desconhecido, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – É possível se preocupar só com nós mesmos? Você se lembra de uma ação 
sua que dividiu o que tem com os colegas? Como foi? O que você sentiu ao dividir?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos. 

Oração – Jesus, que  Tua bondade prevaleça em nosso coração. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), desenvolver a ideia e o sentimento de respeito aos pais, os mais 
idosos, aos professores e às professoras . Refletir sobre o fato de que trazem dentro de si muitos 
tesouros, muitas coisas boas para partilhar, ensinar e aprender com os outros.

A história da galinha dos ovos de ouro – Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha 
tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou-o à mulher, e disse: Veja! 
Estamos ricos! Foi logo e levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom preço. Na manhã 
seguinte, a galinha tinha posto outro ovo de ouro, e o fazendeiro vendeu ainda a um preço bem 
melhor. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais 
dinheiro ele queria. Até que pensou: “Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver 
um tesouro!” Ele sacrificou a galinha e ficou muito decepcionado, pois, por dentro, a galinha era 
igual a qualquer outra. (Esopo, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que pessoa, para você, carrega um tesouro dentro de si? Que tipo de 
tesouro é? Para que serve o tesouro que a pessoa carrega dentro de si?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, Tu nos deste muitos dons e talentos. Faz com que cada um de nós abra o 
seu coração ao Teu amor, para que sejamos pessoas gentis e amáveis. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), discutir a ideia do respeito de uns pelos outros, pelo jeito de ser 
e de fazer do outro.

A história da lebre e a tartaruga – Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando 
da lerdeza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou 
a lebre para uma corrida. A lebre muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, 
a tartaruga se pôs a caminhar, com seus passinhos lentos, porém, firmes. Logo a lebre ultrapassou 
a adversária, e vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Quando acordou, não viu a 
tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de 
chegada, toda sorridente. (Christiane Araújo Angelotti, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você respeita o jeito de ser e fazer de seus colegas?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, faz-nos aprender o respeito pelo jeito de ser e de fazer de nossos 
colegas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), trabalhar a ideia da união, da ajuda coletiva, do empenho de 
todos pelas boas causas.

A história do elefantinho que caiu no poço – Certa vez um elefantinho estava passeando com 
uma corda amarrada na tromba. Ele caiu num poço e não conseguiu mais sair. Veio o cavalo, 
queria ajudar. O cavalo puxou a corda com toda força. Mas o cavalo sozinho não conseguiu tirar o 
elefantinho do poço. Então chegou a vaca e queria ajudar. O cavalo e a vaca puxaram e puxaram. 
Mas o cavalo e a vaca juntos não conseguiram tirar o elefantinho do poço. Então chegou a cabra 
e queria ajudar. O cavalo, a vaca e a cabra puxaram juntos. Mas o cavalo, a vaca e a cabra juntos 
não conseguiram tirar o elefantinho do poço. Então chegou o porco e queria ajudar. O cavalo, 
a vaca, a cabra e o porco juntos não conseguiram tirar o elefantinho do poço. Então chegou a 
ovelha e queria ajudar. Mas o cavalo, a vaca, a cabra, o porco e a ovelha juntos não conseguiram 
tirar o elefantinho do poço. Então chegou o cachorro e queria ajudar. O cavalo, a vaca, a cabra, 
o porco, a ovelha e o cachorro puxaram juntos e não conseguiram tirar o elefantinho do poço. E 
então chegou o rato e queria ajudar. O cavalo, a vaca, a cabra, o porco, a ovelha e o cachorro, 
riram. Mas o cavalo, a vaca, a cabra, o porco, a ovelha, o cachorro e o rato juntos conseguiram tirar 
o elefantinho do poço. (Maria Clara Machado, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que acontece quando todos se unem e se ajudam?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ensina-nos para que ajudemos uns aos outros. Ensina-nos a valorizar o 
trabalho em grupo, ajuda-nos a formar a equipe do bem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), tratar a ideia de que não se deve mexer nas coisas dos outros. É 
preciso respeitar o que não é próprio.

A história do urso e as abelhas – Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito 
de mel para um enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco, quando uma das abelhas do 
enxame voltou do campo. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e 
depois desapareceu no buraco do tronco. O urso louco de raiva se pôs a arranhar o tronco com as 
garras na esperança de destruir o ninho. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair 
atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. 
(Heloisa Jahn, domínio púbico, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você trata as coisas que não são suas? Você pede desculpa aos 
colegas, pais e/ou responsáveis e professores(as) se for preciso?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Bom Deus, que eu torne o mundo um lugar de muito respeito, fazendo o que me cabe 
como criança, filho, estudante e cidadão. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), desenvolver a ideia de que é necessário levar a sério os combinados 
coletivos. Mas antes é preciso que cada um vivencie pessoalmente o que for pedir aos outros.

Não coma mais açúcar – Certa vez, uma mãe levou seu filho até um sábio, e pediu: “Por favor, diga 
a este menino para não comer mais açúcar!” O sábio olhou demoradamente para a criança, fez uma 
pausa e nada lhe disse. Depois falou para a mãe: “Por favor, retorne com o garoto daqui a uma semana”. 
A mãe pegou na mão do filho e foram embora. Uma semana depois, ela voltou, trazendo o menino. 
Então o sábio olhou novamente nos olhos do garoto e disse-lhe: “Não coma mais açúcar”. E fez um 
gesto, dizendo que podiam ir. A mãe agradeceu e foi saindo, mas se voltou para traz e perguntou ao 
sábio: “Por que o senhor me pediu uma semana, se poderia ter dito a mesma coisa quando eu vim aqui 
na semana passada?” O sábio respondeu: “É porque até aquele dia eu também ainda comia muito 
açúcar. E só posso pedir para que os outros cumpram o combinado, se antes eu também colocar em 
prática”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você cumpre com o combinado em casa e na escola? Como você vivencia 
pessoalmente o que combinou com os pais, colegas e professores(as)?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, ajuda-nos a sempre cumprir com nossas obrigações e com o que 
combinamos para que todos possam viver melhor. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de fevereiro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), desenvolver o parecer de contribuir com a alegria e disposição 
pessoal de cada um. Como e o que fazem em casa para alegrar os pais e/ou responsáveis e irmãos?

A história da cigarra e as duas formigas – Uma cigarra tinha o costume de chiar ao pé dum 
formigueiro. Só parava quando ficava cansadinha. O tempo bom passou e vieram as chuvas. Os 
animais todos, arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo em 
seu galhinho seco, ficou metida em grandes apuros. Manquitolando, com uma asa arrastando, se 
dirigiu para o formigueiro. Bateu: tique, tique, tique. Apareceu uma formiga, friorenta, embrulhada 
num xale de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste cigarra suja de lama. Venho em busca 
de um agasalho. A formiga olhou a cigarra de alto a baixo, e perguntou: o que você fez durante 
o bom tempo? A cigarra, toda tremendo, respondeu, depois de um acesso de tosse: Eu cantei 
muito. Ah! Exclamou a formiga recordando-se. Era você quem cantava nessa árvore enquanto nós 
labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois, entre amiguinha! Nunca poderemos 
esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o 
trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora! Entre, amiga, que 
aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser 
a alegre cantora do formigueiro. (Monteiro Lobato, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você contribui com sua alegria em casa e na escola? Como você pode fazer 
os dias dos adultos serem mais bonitos e alegres?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, Tu que estás no nosso caminho, ajuda-nos a alegrar os dias de nossos pais 
e/ou responsáveis e dos adultos que cuidam de nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), provocar a pensar que enganar os outros não faz bem. É preciso 
agir sempre com sinceridade. O melhor é pedir e combinar com o outro.

A história do corvo e a raposa – Um corvo pousou em uma árvore, com um bom pedaço de queijo 
no bico. Atraída pelo cheiro do queijo, aproximou-se da árvore uma raposa. Com muita vontade de 
comer aquele queijo, e sem condições de subir na árvore, afinal, não tinha asas, a raposa resolveu 
usar sua inteligência em benefício próprio. Bom dia, amigo corvo! Disse bem matreira a raposa. 
O corvo olhou para ela e fez uma saudação balançando a cabeça. Disse a raposa: Ouvi falar que 
o rouxinol tem o canto mais belo de toda a floresta. Mas eu aposto que você, meu amigo, acaso 
cantasse, o faria melhor que qualquer outro animal. Sentindo-se desafiado e querendo provar seu 
valor, o corvo abriu o bico para cantar. Foi quando o queijo caiu da boca e foi direto ao chão. A 
raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo, dizendo: Da próxima vez, amigo, desconfie das 
bajulações! (Christiane Angelotti, domínio público, reescrito).

Ensino Fundamental – O que você tem a dizer de quem não é verdadeiro, engana ou trapaceia 
os outros? 

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Faz, Jesus, que sejamos crianças do bem. Ilumina nossos caminhos na busca do diálogo 
construtivo. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), falar sobre brinquedos e brincadeiras. Quais mais gostam, epor 
quê? Refletir sobre o brincar coletivo como espaço de aprendizado e de conhecimento.

A história do cavalo de pau – Certa tarde um pai saiu para um passeio com suas duas filhas. 
Em determinado momento da caminhada, a filha mais nova pediu ao pai que a carregasse, pois 
estava muito cansada para continuar andando. O pai respondeu que estava também muito 
fatigado, e diante da resposta a garotinha começou a choramingar e fazer “corpo mole”. Sem 
dizer uma só palavra, o pai cortou um pequeno galho de árvore e o entregou a filha dizendo: 
Olhe aqui um cavalinho para você montar, filha! Ele irá ajudá-la a seguir em frente. A menina 
parou de chorar e pôs-se a cavalgar o galho verde tão rápido, que chegou a casa antes dos 
outros. Ficou tão encantada com seu cavalo de pau, que foi difícil fazê-la parar de galopar. 
(Chamfort, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você curte muito fazer? As melhores coisas, que você gosta muito, 
são feitas com quem?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Bom Deus, que possamos brincar e aprender, sempre crescendo no respeito e na boa 
convivência entre nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre os medos, as dificuldades, inseguranças, tristezas. 
Demonstrar que sempre haverá adultos a protegê-los e, especialmente, Jesus, o amigo das 
crianças, sempre estará com cada um.

A história do naufrágio – Após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar 
vivo e ter conseguido se agarrar a parte dos destroços do navio para ficar boiando. Este único 
sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada e fora de qualquer rota de navegação, 
e lá agradeceu a Deus novamente. Com muita dificuldade e restos dos destroços, ele conseguiu 
montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva e de animais para 
guardar seus poucos pertences. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, 
ele agradecia. Mas um dia, quando voltava da busca por alimentos, encontrou o seu abrigo em 
chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou, e gritava 
chorando: “O pior aconteceu! Perdi tudo, Deus, por que Você fez isso comigo?” Chorou tanto 
que adormeceu cansado. No dia seguinte bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que 
se aproximava. “Viemos resgatá-lo”, disseram. “Como souberam que eu estava aqui?” Perguntou 
ele. “Nós vimos o seu sinal de fumaça!” (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem medo? Como você resolve seus medos? A quem você pede ajuda 
para enfrentar seus medos?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, agradecemos, pois sabemos que Tu és nosso amigo e que sempre estás 
a nos proteger. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre gratidão aos pais, pelo que são e fazem. Gratidão 
como uma dimensão de afeto, carinho e reconhecimento que vem do coração.

A história da caixa de beijos – Há certo tempo atrás, um homem castigou sua filha pequena por 
desperdiçar um rolo de papel de presente dourado. O dinheiro andava escasso naqueles dias, 
razão pela qual, o homem ficou furioso ao ver a menina envolvendo uma caixa naquele papel. 
Apesar de tudo, a menina pegou a caixa e entregou como presente a seu pai e disse: Isto é para 
você, papai. Ele sentiu-se envergonhado da sua furiosa reação, mas voltou a explodir quando viu 
que a caixa estava vazia. Gritou dizendo: Você não sabe que quando se dá um presente a alguém, 
a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A menina olhou para cima e disse: Mas, papai, ela 
não está vazia. Eu soprei muitos beijos dentro da caixa. Todos são para você, papai. O pai quase 
morreu de vergonha. Abraçou a menina e suplicou que ela o perdoasse. Dizem que o homem 
guardou a caixa dourada ao lado de sua cama por muitos e muitos anos, e sempre que se sentia 
triste, deprimido e chateado, tomava da caixa um beijo imaginário e recordava o amor que sua 
filha havia posto ali dentro. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você demonstra sua gratidão a seus pais pelo que fazem e são para 
você? Qual é o melhor presente que você pode dar a seus pais?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ensina-nos e ajuda-nos ser gratos a quem nos deu a vida e quem cuida e 
se preocupa hoje com cada um de nós. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), ouvir os alunos sobre maus tratos a animais; animais presos; 
animais fora de seus habitats. Discutir e pensar sobre como cada um pode contribuir para proteger 
e respeitar os animais.

A história da mãe camelo e o seu filhote – Certa vez, dois camelos estavam conversando: A mãe 
e o seu filhote. O bebê perguntou: “Mãe, por que os camelos têm corcovas?” Corcova é aquele 
grande cupim que os camelos têm nas costas. A mãe respondeu: “É para reservar água, filhinho. 
Nós somos animais do deserto e quando cruzamos o deserto precisamos sobreviver às vezes sem 
água”. “E por quê?”; continuou o filhinho, “temos as pernas longas e as patas arredondadas?” “É 
para caminhar no deserto”, disse a mãe. “Assim podemos nos movimentar melhor, sem nos afundar 
na areia”. “E por que nossos cílios são tão longos?” Insistiu ainda o bebê. “De vez em quando eles 
atrapalham minha visão!” A mãe disse: “Meu filho, esses cílios grossos são como uma capa que 
protegem nossos olhos da areia. No deserto, venta muito, e a areia se levanta”. O filhinho concluiu 
dizendo: “Está certo, mãe: Armazenar água para cruzar o deserto, pernas compridas para caminhar 
no deserto, cílios para proteger nossos olhos no deserto. Então o que é que estamos fazendo aqui 
no zoológico?”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem animal de estimação? Como você trata os animais? O que devemos 
fazer para respeitar os animais?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Bom Deus, guiados por Tua presença queremos contribuir na construção de um mundo 
melhor para todos e também para os animais de nosso Planeta. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), desenvolver a ideia de uns ajudar aos outros, nas tarefas de casa; 
nas tarefas da sala de aula; e naquilo que os colegas precisam.

A história da galinha ruiva – Era uma vez uma galinha ruiva, que morava com seus pintinhos numa 
fazenda. Um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom 
alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar! Era 
muito trabalho: ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga 
de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o 
milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou 
seus amigos: Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? Eu é que não, 
disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é 
que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá 
fora. Todo mundo disse não. Então, a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha: colheu as espigas, 
debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. Quando o bolo ficou 
pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com 
água na boca. Então a galinha ruiva disse: Quem foi que me ajudou a colher o milho, preparar 
o milho, para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos. Ninguém tinha ajudado. Então quem 
vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e meus pintinhos, apenas. Vocês podem continuar a 
descansar olhando. (Lenda do Folclore Inglês, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de ajudar nas tarefas de casa e da sala de aula? O que você faz 
para ajudar em casa e na sala de aula? Você ajuda seus colegas de que forma?

Todos: Jesus e Nossa Senhora, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, que sejamos crianças abertas a ajudar o próximo e, assim, que possamos 
contribuir na vida de amigos e irmãos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de fevereiro
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas querem 
nos ensinar. 

Mas vamos também conhecer a história de uma vida muito especial. É a história da jovem 
Greta Thumberg, uma menina adolescente muito importante para nós e para o mundo hoje.

Pedimos que São José acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, bons amigos, 
bons alunos e bons filhos.

FELIZ MÊS DE MARÇO!

MÊS DE MARÇO

Março azul marinho 
Mês do Combate ao 
Câncer de Intestino
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar quem tem irmão/ã. O que entendem por irmão/ã. Saber 
se conhecem pessoas que se chamam de irmãos e que não nasceram dos mesmos pais. Explorar 
o conceito de irmão de sangue e irmão por afinidade.

A história do irmão em Jesus – Certa vez, dois meninos estavam participando da celebração da 
Missa, no domingo de manhã. Estavam um ao lado do outro, mas não se conheciam. Na hora 
da paz, um deles virou-se para o outro, estendeu a mão e disse: “Paz para você, meu irmão!” O 
outro respondeu: “E para você também”. Terminada a Missa, lá fora, aquele que havia recebido a 
saudação disse ao outro: “Hoje eu vou almoçar na sua casa”. O outro estranhou e disse: “Mas eu 
nem conheço você!” O colega respondeu: “Há poucos minutos você não me disse que sou seu 
irmão?”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você entende pela palavra irmão/ã? Você conhece irmãs(ãos) por 
afinidades? O que é ser irmão por afinidades?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ensina-nos a sermos irmãos uns dos outros. Que possamos viver como 
filhos do mesmo Pai do Céu. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre plantas. Como vivem, o que precisam para crescer 
e o que as protege. Fazer um paralelo com a vida da criança. O que precisa para crescer e viver.

A história de um pé de rosa – Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. 
Antes que ela desabrochasse, ele viu o botão que em breve desabrocharia, mas notou também 
que tinha espinhos e pensou: “Como pode uma flor tão bonita ter espinhos tão afiados?” Assim, 
decidiu não regar a rosa, por causa dos espinhos, e a roseira secou e morreu. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já acompanhou o crescimento de uma planta? O que a planta mais 
precisa para crescer e desabrochar? Qual será a função dos espinhos, num pé de rosa?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, que saibamos cuidar e proteger as plantas que nos dão flores, frutos 
e deixam o nosso Planeta tão bonito. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), pedir que socializem brincadeiras que fazem quando estão 
sozinhos. Perguntar o motivo pelo qual gostam de brincar, mesmo quando estão sozinhos. E levar 
a ver que é bom brincar sempre, mas é melhor quando brincam juntos.

A história do menino caçador de “nhanha” – Certa vez, um menino estava numa esquina, olhando 
para cima e dando pulos. Ele pulava o mais alto que podia e tentava pegar algo no ar. Depois abria 
a mão cuidadosamente e, vendo que não havia nada, pulava de novo. As pessoas que passavam 
não viam nada no ar. Por acaso, passou por ali um professor. Viu a estranha cena e continuou 
caminhando. Mas um pouco na frente, parou, olhou para trás e perguntou: “O que você está 
fazendo?” “Caçando nhanha”, respondeu o menino. E continuou pulando. O professor insistiu: 
“Mas o que é nhanha?” Ele disse: “Eu também não sei, pois não peguei nem uma ainda”. E saiu 
dando muita gargalhada. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma criança que se diverte muito? Do que você precisa para se 
divertir? 

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, faz com que todas as crianças sejam respeitadas e possam 
sempre brincar com muita alegria. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), trabalhar com a ideia de que se deve ser feliz com o que se tem, 
com o necessário para viver. Perguntar o que é mais importante para viver feliz, as coisas ou os 
sentimentos, a amizade, o carinho da família.

A história de Saladino e a sua mortalha – Havia, na antiguidade, um rei muito rico, chamado 
Saladino. Ele viveu no século XII. Era rei da Mesopotâmia. Conquistou os países da Síria, Damasco 
e finalmente o Egito. Depois de ter tirado muitas riquezas destes países, Síria, Damasco e Egito, e 
ainda dominado os seus povos, Saladino adoeceu gravemente. Já não tendo mais cura para sua 
doença, na véspera de sua morte, tomou uma decisão bem esquisita. Ordenou a um mensageiro 
seu que pegasse uma vara, e saísse pela aldeia com uma faixa dizendo: “Vejam. É só isto que 
Saladino vai levar deste mundo!”. E pediu que depois, o mastro com a faixa, fosse colocado 
no seu sepulcro. Isso para que todos soubessem que nada adiantou ter tirado tantas riquezas 
e dominado tantas nações, pois nada poderia carregar consigo. (Autor desconhecido, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é feliz com o que tem? O que será que é mais importante para você 
realmente ser feliz?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos a sermos felizes. Que nosso coração possa estar 
atento e aberto para ajudar e colaborar com alegria. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

04 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar quem já observou e pode narrar o voo de passarinhos. 
Saber se é possível aprender alguma coisa com o voo dos passarinhos.

A história da gaivota que voava mais alto – Um bando de gaivotas morava num rochedo, perto 
do mar. A vida delas não variava muito. Todos os dias o bando voava até o mar, mergulhavam, 
cada uma pegava seu peixe e voltavam para o ninho. Uma gaivota jovem achou aquela vida muito 
monótona, e quis algo mais. Ela se levantava mais cedo e fazia uns voos diferentes. Um dia, subiu 
tão alto que ultrapassou as nuvens. É claro que teve colegas que a criticaram, dizendo que ela 
estava quebrando a tradição do bando. Ela não ligava para as críticas. Com o tempo, ela aprendeu 
a planar no ar. Fechava um pouco as asas, e assim pegava uma velocidade incrível, sem se mexer. 
Depois abria as asas e o próprio impulso a jogava nas alturas novamente. Mas, numa dessas 
experiências, ela se perdeu. Teve de voar à noite, com chuva, e acabou batendo contra uma rocha. 
Chegou a sua casa machucada. As críticas foram maiores ainda. Ela, porém, respondeu: “O mundo 
é mais belo que esta praia aqui. Vocês é que não conhecem. Para mim, não compensa viver só para 
comer”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já observou atentamente o voo de alguns pássaros? O que você pode 
aprender com o voo dos pássaros? O que o voo dos pássaros nos ensina?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, ensina-nos a confiar na Tua bondade e amor para com cada um de 
nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 
 

07 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), trabalhar o aspecto dos cuidados, da proteção. Perguntar sobre 
quem os cuida e protege. Inverter a questão fazendo-os entender que também devem cuidar e 
proteger. Perguntar quem eles podem cuidar e como podem proteger. 

A história do leão que pensava que era uma ovelha – Um leãozinho foi criado entre ovelhas. 
Cresceu entre elas, como se fosse uma ovelha. Assim ia levando sua vida até que aconteceu uma 
tragédia. Surgiram lobos famintos e ferozes que ao avistarem as ovelhas partiram em sua direção. 
Apavoradas, as ovelhas e o leãozinho se puseram a correr, na tentativa de escaparem das garras 
de seus perseguidores. Enquanto fugia, o leãozinho olhou para trás e viu uma cena que o deixou 
chocado: sua mãe, a ovelha que o havia criado, havia sido encurralada por quatro ou cinco lobos 
assassinos, prestes a devorá-la. Naquele instante, algo ocorreu, um sentimento forte e até então 
desconhecido começou a se avolumar dentro do leãozinho. De repente, despertou a fera e em um 
gesto desesperado se jogou para salvar sua mãe. Leãozinho se atirou em cima dos lobos e para 
espanto geral os pôs para correr. E não foi que fugiram todos os lobos diante daquele leão! (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece ovelhas e leões? Qual é a característica principal de uma 
ovelha? E qual é a característica principal de um leão? Você tem características mais semelhantes 
a uma ovelha ou a um leão?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, ajuda-nos a sermos bons e também que possamos ajudar a cuidar das 
pessoas que queremos bem e defendê-las. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), trabalhar a ideia de socorrer quem está em apuros. Como ajudam 
e socorrem as mães. Como cuidam e arrumam suas coisas em casa. Como é a parceria na sala de 
aula, quem cuida para a sala ficar sempre agradável.

A história do conserto do carro – Vários anos atrás, no interior dos Estados Unidos, um homem 
estava dirigindo o seu carro e este parou de funcionar. Ele encostou o carro, abriu o capô e começou 
a procurar o defeito, mas não encontrava. Algumas pessoas que passavam pela rua davam palpites, 
mas nada. Até um mecânico, que passou por ali, não conseguiu fazer o carro funcionar. O dono 
já estava desanimado. Um senhor, que vinha de carro, viu a cena, parou e foi ver o que era. O 
dono, já desanimado, quis dispensá-lo, mas ele insistiu: “Posso ver o motor?” “Sim”, respondeu 
o dono. O senhor olhou e logo descobriu, lá no fundo do motor, um fiozinho solto. Encaixou-o no 
seu lugar e disse com segurança: “Pode ligar que agora funciona”. Realmente, o carro funcionou 
com perfeição. O dono quis dar-lhe uma gorjeta, mas ele não aceitou e disse: “Eu sou Henry Ford, 
dono da fábrica Ford. Eu é que fiz este veículo, por isso o conheço bem”. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você aceita ajuda? Você confia que outro colega pode colaborar com você?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, que és nosso amigo e companheiro, ajuda-nos a sermos crianças humildes, crianças 
que aceitam de coração a colaboração dos colegas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), trabalhar a ideia de que temos muitos diamantes em casa. 
Perguntar quem sabe o que é um diamante; para que serve o diamante; o que pode se comparar 
a um diamante; como tratar os diamantes que embelezam a própria vida todos os dias.

A história do diamante calçando a porta – Certa vez, um senhor estava pescando em um rio, 
bem no meio da floresta. De repente, encontrou, na beira do rio, a casa de uma família. Ele se 
aproximou da casa e foi muito bem recebido pela família. Logo que entrou na casa, o pescador 
viu uma pedra calçando a porta e a conheceu. Era um diamante de altíssimo valor. Pegou a pedra, 
examinou-a e confirmou. Era mesmo diamante, um tesouro valiosíssimo. Então disse ao dono 
da casa: “Esta pedra é um diamante puro. Ela vale muitos milhões de Reais.” O dono da casa 
respondeu: “A gente não sabia! Encontramos esta pedra no rio, achamos bonita e trouxemos para 
calçar a porta.” (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já viu um diamante? Para que serve um diamante? Quem na sua vida 
pode ser comparado a um diamante?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos. 

Oração – Jesus querido, obrigado por tantos diamantes que colocas em nossas vidas. Ajuda-nos 
a cuidar das pessoas que são nossos diamantes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre responsabilidades. Como cada um pode contribuir 
para defender e preservar as diversas vidas do Planeta. Solicitar exemplos de ações que são feitas 
em respeito à vida das plantas, dos animais, do ar puro, da proteção da água... Dar destaque, 
ressaltar algumas ações socializadas.

A história das estrelas do mar – Certa vez, uma maré muito alta jogou na praia milhares de 
estrelas do mar. Estrela do mar, você sabe, é um animalzinho marinho, que às vezes as ondas jogam 
nas praias. Sem a ajuda de alguém, elas não conseguem voltar ao mar, pois andam bem devagar, 
e o sol as queima. Aquelas milhares de estrelinhas iam morrer todas. Um menino estava pegando, 
uma por uma, e levando até a água. Passou um senhor e disse a ele: “O que adianta você fazer 
isso, menino? São vários quilômetros de praia que estão cheias de estrelinhas. Que diferença faz 
esse pouquinho que você está recolocando na água?” O garoto mostrou-lhe a estrelinha que tinha 
na mão e disse: “Para esta aqui faz diferença”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você faz a sua parte para cuidar das vidas que estão e convivem com você? 
Que vidas o rodeiam... (plantas, animais, ar, água...)? Que ação concreta você desenvolve para 
preservar o Planeta Terra?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, que possamos cuidar de nosso lindo Planeta, respeitando toda a 
forma de vida presente na Terra. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar se alguém já ouviu falar de uma garotinha chamada Greta 
Thumberg, que apareceu muitas vezes na TV e mídias sociais. O que fez Greta ficar importante... Ao 
final da história, perguntar se entenderam por que Greta é hoje uma garotinha muito importante 
para todo o Planeta Terra.
 
A história de Greta Thunberg – Greta é uma garota que até hoje faz coisas especiais por nosso 
Planeta Terra. Quem já ouviu falar de Greta Thunberg? Diz ela que tinha 8 anos quando, na escola, 
ouviu falar pela primeira vez sobre o aquecimento global e que ficou assustada com a falta de ação 
dos adultos. Essa situação a fez adoecer e até deixar de ir à escola por um tempo. Aos 11 anos, ela 
ainda foi diagnosticada com a síndrome de Asperger, um tipo de autismo. Depois de pesquisar, 
e combinado com os pais, sobre a crise climática, Greta começou em 2018 a deixar de ir às aulas 
todas as sextas-feiras para protestar. O ato de Greta ganhou apoio nas redes sociais e foi seguido 
pelo mundo sob o nome de “Fridays For Future”. Hoje Greta já discursou em diversos eventos 
muito importantes, onde estão muitos adultos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já ouviu falar, já viu a ativista Greta Thunberg nos meios de comunicação? 
O que o gesto, as atitudes e as ações de Greta ensinam a você? 

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus nosso bom amigo, escuta a nossa oração e faz nosso coração e desejos serem 
inquietos pelas boas causas do nosso Planeta Terra. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre o que aprendem na escola e o que fazem com 
o que aprendem na escola. 

A escola de Greta Thunberg – Greta contou nas entrevistas que tem dado a jornais e revistas 
que a primeira vez que ouviu falar em mudança climática foi na escola. A escola de Greta 
lhe ajudou a perceber o que está acontecendo. E ela levou o assunto a sério, ficou muito 
preocupada e tomou a decisão de fazer alguma coisa. Ela disse numa entrevista à televisão: 
“Meus colegas também ficaram preocupados, mas quando a aula terminou, foram pensar em 
outras coisas. Eu não consegui e, junto com meus pais, pesquisei para saber melhor o que 
significa o aquecimento global. Vi que é uma coisa muito séria, que pode prejudicar todo o 
nosso Planeta Terra”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de sua escola? O que você faz com os aprendizados que a 
escola ensina?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus querido, olha para nós e ajuda-nos a não desperdiçar o conhecimento que 
recebemos na nossa escola. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre atitudes e ações de cada um. Que atitudes 
contribuem com o bem do Planeta. O que fazem em casa, na rua, nos espaços públicos e na escola 
para cuidar da terra, do ar, da água, das plantas.

Greta Thumberg, portadora da síndrome de Asperger – Greta diz que a síndrome de Asperger 
não é uma dificuldade ou um limite para levar a vida normalmente. Diz ela: “Tenho síndrome de 
Asperger e isso significa que meu cérebro funciona de um jeito um pouco diferente. Eu sou o 
tipo de pessoa que não gosta quando alguém fala uma coisa e faz outra. E esse é o caso com as 
mudanças climáticas.” Greta conta muito com a ajuda de seus pais e/ou responsáveis e com eles 
começou a promover mudanças no mundo inteiro, mas as primeiras foram dentro de sua casa. Ela, 
por exemplo, convenceu sua mãe a nunca mais viajar de avião para não contribuir com a emissão 
de gases. Além disso, a família também deixou de comer carne. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que ações diárias você tem, em casa, na rua, na escola, que demonstram 
sua preocupação e compromisso com o bem do nosso Planeta Terra?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, dá-nos força e coragem para cuidar de nosso Planeta. Que saibamos 
colocar em prática os conhecimentos que aprendemos. Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir- 
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), provocar a falar sobre o clima, temperaturas. Perguntar quem 
gosta de frio, ou de calor. O que é possível fazer para respeitar o clima. Questionar sobre o cuidado 
com a produção de lixo e com o devido descarte.

O protesto de Greta Thunberg – Greta era apenas uma adolescente de trancinhas, com 15 anos. 
Com o apoio dos pais, resolveu faltar à escola e protestar sozinha em frente ao Parlamento da 
Suécia, para falar sobre a catástrofe climática que o mundo estava vivendo. Greta fez isso uma vez 
por semana, durante mais de um ano e, além disso, tomou outra atitude. Fazer uma publicação 
no Twitter e no Instagram. E aconteceu que mais pessoas começaram a aparecer e se unir a Greta, 
para pedir que as pessoas tivessem mais cuidado com o clima do nosso Planeta. Logo apareceram 
muitos adolescentes e jovens de todo o mundo e se uniram ao protesto de Greta, para que todos 
cuidassem do clima. E aí aconteceu a primeira mobilização mundial, no dia 15 de março de 2018, 
e que ficou conhecido como “Fridays For Future”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que atitudes diárias podem colaborar com a preservação do clima? O que 
você aprende hoje com a história de vida de Greta Thumberg?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração - Senhor, quero agradecer pelas graças e misericórdias que me são dadas diariamente. 
Que eu saiba me orientar pelo caminho do amor e do conhecimento. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar como a família de cada um se preocupa e cuida do 
clima. O que aprendem na escola e podem ensinar para a família também cuidar do clima. 

Greta Thunberg e o nosso Planeta – Greta disse em várias entrevistas que a escola em que estuda 
não era favorável a ela faltar às aulas. Mas, que mediante seu compromisso e seriedade, os próprios 
professores(as) colaboraram com seu movimento ajudando que ela recuperasse os conhecimentos. 
Enfim, Greta mesma escreve seus próprios discursos, mostra para sua família, discute com seus 
professores(as), consulta especialistas em clima e ainda ouve a opinião de outras pessoas antes 
de apresentá-los para o público. Na Organização das Nações Unidas, a ONU, Greta discursou 
para um grupo de pessoas muito importantes. Ela falou: “Os adultos ficam dizendo: ‘devemos 
dar esperança aos jovens’. Mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês estejam 
esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu 
sinto todos os dias. E eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como agiriam em uma crise. 
Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque ela está incendiando.” 
(Greta Thunberg em Davos. Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que os adultos precisam fazer e colaborar para que todos se 
comprometam a cuidar e respeitar o clima de nosso Planeta?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a tomar mais consciência para cuidar e proteger a nossa 
Casa Comum, o Planeta Terra. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre o eco. Quem sabe o que é e por que acontece. 
Refletir sobre atitudes e posturas que são como ecos. Ressaltar o sentimento, a ideia de que todo 
o bem feito retorna para quem o faz.

A história do eco na montanha – Um pai estava andando com o seu filho numa montanha. De 
repente, o menino tropeçou numa pedra e foi logo dizendo um palavrão. O eco voltou da montanha 
e ele ouviu o que acabara de dizer. O garoto gostou e gritou novamente. A montanha repetiu. O 
pai disse: “Filho, não é assim que a gente faz. Você quer ver?” E gritou: “Meu filho”; a montanha 
repetiu. “Eu admiro você!”, a montanha repetiu. “Você é um campeão”; a montanha sempre 
repetia. “Está vendo, filho?”, concluiu o pai. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você entendeu da história do eco da montanha? Que lição você tira 
para a sua vida?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, protege, cuida e ampara a cada um de nós. Que saibamos fazer o 
bem, para que assim, o bem ressoe e volte para nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar o que sentem quando ficam chateados com os pais, ou 
amigos. Levantar situações em que conseguem ouvir os pais e/ou responsáveis e compreender 
que eles sempre pensam e querem o bem dos filhos.

A história do ovo, da cenoura e do pó de café – Certa vez, uma professora de ciências fez uma 
experiência com seus alunos. Colocou três panelas com água no fogão, e deixou as três ferver. 
Depois, colocou na primeira panela um ovo e na segunda uma cenoura. Minutos depois, os alunos 
perceberam que a reação foi contrária. O ovo endureceu e a cenoura ficou mole. Então a professora 
pôs na terceira panela pó de café. Este rapidamente transformou a água em uma deliciosa bebida. 
E ela explicou: A água fervendo é comparada com as nossas dificuldades. E nós às vezes somos 
como o ovo, ficamos duros, fechados e agressivos. Outras vezes somos como a cenoura: ficamos 
mais humildes e fáceis de lidar. E às vezes nos comportamos como o pó de café. O pó de café 
transforma a própria água fervendo, que o agredia, num delicioso café. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você aprendeu com a história do ovo, da cenoura e do pó de café? Com 
quem você é mais parecido, com o ovo, a cenoura, ou o pó de café? Para você, o que é ser humilde?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus nosso bom amigo, ilumina, inspira e nos guia a todos, para que encaremos com 
entusiasmo o desafio de viver, entre nós, o verdadeiro amor. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre gestos e posturas. Como se comunicam, que 
gestos gostam mais de fazer para expressar gratidão, carinho, amor. 

A história do gesto especial – Certa vez, durante uma Missa de domingo, com a igreja cheia, 
uma menininha de três aninhos saiu lá de trás e veio pelo corredor central. Ela aproximava-se de 
cada pessoa que estava na ponta dos bancos e estendia a mãozinha aberta. Mas todos lhe faziam 
gesto de “não”, isto é, que não tinham dinheiro. Chegando à frente, ela passou para o outro lado 
e voltou, fazendo o mesmo gesto. Uma moça abaixou-se e perguntou à garotinha o que ela queria. 
Ela disse: “Eu quero dar a paz!” (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você se comunica? Você se comunica com gestos? Quais são os 
gestos mais importantes que uma pessoa deve ter?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Obrigado Jesus, por tantos sentimentos bons, de gratidão e de amor, que colocas em 
nossos corações. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar quem faz birra, fica emburrado, chora. Saber o motivo 
que leva a fazer birras. Desenvolver a compreensão que é preciso conversar, dialogar, expressar o 
que sente.

A história de duas cabras numa ponte – Uma ponte estreita ligava duas montanhas. Em cada uma 
das montanhas vivia uma cabra. Dias havia em que a cabra da montanha ocidental atravessava 
a ponte para ir pastar na montanha oriental. Dias havia em que a cabra da montanha oriental 
atravessava a ponte para ir pastar na montanha ocidental. Mas, um dia, as cabras começaram a 
atravessar a ponte ao mesmo tempo. Encontraram-se no meio da ponte. Nenhuma queria ceder 
passagem para a outra. Sai da frente! Gritou a Cabra da montanha ocidental. Estou atravessando a 
ponte. Sai você da frente! Berrou a Cabra da montanha oriental. Quem está atravessando sou eu! 
Como nenhuma delas queria recuar e nenhuma delas podia avançar, ali ficaram enfurecidas, durante 
algum tempo. Finalmente, entrelaçaram os chifres e começaram a empurrar. Eram tão semelhantes 
em força que apenas conseguiram empurrar-se uma à outra da ponte abaixo. Molhadas e furiosas 
saíram do rio e subiram a encosta, a caminho de casa, cada uma murmurando para si: “Vejam só o 
que a teimosia dela provocou.” (Margaret Read MacDonald, domínio público, reescrito).

Ensino Fundamental – Você é uma criança que sabe ouvir os outros? Você troca ideias com os 
colegas e respeita as opiniões deles, mesmo se são diferentes da sua?

Todos: São José acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e 
bons filhos.

Oração – Nosso querido Jesus, que possamos aprender que é o valor da alegria e do diálogo que 
nos dá a paz e bem-estar. Amém!
Ou...
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre a diversidade de pele, cabelo, tamanho, famílias, 
presentes na sala de aula. Tratar do conviver e aprender com a diversidade. 

A história dos meninos e das meninas de todas as cores – Era uma vez um menino branco chamado 
Miguel, que vivia numa terra de meninos brancos, e dizia: É bom ser branco porque é branco o açúcar, 
porque é branco o leite. Certo dia o menino partiu numa grande viagem e chegou a uma terra onde 
todos os meninos eram amarelos. Arranjou uma amiga, chamada Flor de Lótus, que como todos os 
meninos amarelos, dizia: É bom ser amarelo porque é amarelo o sol, o girassol, o ouro. O menino 
branco continuou sua viagem e parou numa terra onde todos os meninos eram pretos. Fez-se amigo de 
um pequeno caçador chamado Lumumba que, como os outros meninos pretos, dizia: É bom ser preto 
como a noite, como as azeitonas pretas, como as estradas que nos levam para toda a parte. O menino 
branco continuou a viagem e parou numa terra onde todos os meninos eram vermelhos. Escolheu para 
brincar um menino chamado Pena de Águia. E o menino vermelho dizia: É bom ser vermelho da cor 
das fogueiras, da cor das cerejas e da cor do sangue. O menino branco foi correndo mundo, até uma 
terra onde todos os meninos eram castanhos. Aí fazia corridas de camelo com um menino chamado Ali-
Babá, que dizia: É bom ser castanho como a terra, os troncos das árvores, como um chocolate. Quando 
o menino voltou à sua terra de meninos brancos, dizia: É bom ser branco como o açúcar, amarelo como 
o Sol, preto como as estradas, vermelho como as fogueiras e castanho da cor do chocolate. (Luísa 
Ducla Soares, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Olhe para a diversidade presente na nossa sala de aula. Qual a importância 
de conviver com a diversidade?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a conviver com a beleza da diversidade. Ave 
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o fruto 
do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de 
nossa morte. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre escolhas para ajudar na sala de aula. O que 
significa ajudar o professor, os colegas, arrumar espaços, brinquedos...

A história das árvores que precisavam de um chefe – Certa vez, as árvores decidiram eleger um 
rei para si. Disseram à oliveira: Reine sobre nós. Ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, 
com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores 
disseram à figueira: Vem reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e 
aos saborosos frutos, para me balançar acima das árvores? As árvores disseram então à videira: 
Vem reinar sobre nós. E ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os 
homens, para me balançar acima das árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: 
Vem você reinar sobre nós. E o espinheiro respondeu: Se, de verdade, vocês querem me fazer seu 
rei, venham e repousem à minha sombra. Aconteceu que durante o mandato do espinheiro, as 
árvores só levaram espinhadas, pois era só isso que o espinheiro sabia fazer. E foi por culpa delas 
mesmas, já que nem uma das árvores quis assumir o cargo de governar. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que quer dizer governar? Para você, quem governa precisa ter 
que qualidades?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, ensina-nos a aprender a sempre fazer boas escolhas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre costuras. Ouvir o que sabem e perguntar o que a 
costura faz. Desenvolver a percepção do que une, junta, soma para ajudar.

A história da agulha e da tesoura – Certa vez, um rei quis dar um presente ao seu alfaiate, 
como sinal de reconhecimento e admiração pelo seu excelente trabalho profissional. Mandou 
fazer uma tesoura de ouro, com pedras de diamante e pediu a um emissário que a levasse para o 
alfaiate. Este, ao ver o presente, mandou-o de volta ao rei, com o seguinte bilhete: “Majestade, 
a tesoura separa. Eu gostaria que Vossa Majestade me desse uma agulha, pois esta une”. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já viu uma costureira? O que é preciso para que aconteça a costura? 
Para que serve costurar? Que tipo de costuras você pode fazer aqui na escola?

Todos: São José, acompanha-nos  e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Deus, nosso Pai do Céu, que sejamos crianças do bem. Que sejamos crianças que 
promovem a união e a paz onde estivermos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre ‘fofocas’, ‘disque-me-disse’, ‘falar por trás’, 
‘invenções’, ‘ciúmes’, ‘invejas’... Falamos sobre o que nos incomoda? Para quem falamos? Como 
falamos com nossos colegas? Dizemos aos colegas quando nosso coração não gosta do que fazem? 

A história das três peneiras – Certa vez, um menino chegou para seu pai e começou a falar mal do 
seu irmão. O pai interrompeu a conversa e perguntou: “Você já passou isso que você está falando 
nas três peneiras?” “Três peneiras? O que é isso?”, perguntou o garoto. O pai explicou: “Antes de 
você falar mal de alguém, precisa passar o assunto nas três peneiras. A primeira é a da verdade. 
O que você pretende falar é verdade?” O filho respondeu: “Bem... eu ouvi dizer”. “Pronto, já não 
passou na primeira peneira. Se passasse, teria a segunda, que é a da bondade. Falar isso é bom, 
traz algum proveito para o seu irmão? Vai ajudá-lo a crescer como pessoa, e em sua reputação?” 
“Não pensei nisso” disse o menino. “E a terceira peneira”, continuou o pai, é a da necessidade. 
“É necessário para o bem comum este comentário negativo sobre o seu irmão? Pode melhorar o 
mundo?” A criança respondeu: “Pai, para dizer a verdade, o que eu ia falar não passa em nenhuma 
dessas peneiras”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense nisso: se algo negativo que falarmos de alguém não passar pela 
peneira da verdade, da bondade e da necessidade, é fofoca. Será mais uma fofoca envenenando 
nossos colegas e prejudicando a boa convivência.

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, vela pelo nosso bem. Ensina-nos a procurar o bem. Ensina-nos a ser 
sinceros e bondosos com nossos colegas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de março
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , desenvolver a ideia da importância da vida de cada um. Perguntar 
sobre as coisas importantes. Questionar se coisas ou sentimentos valem mais. Insistir para que 
percebam que nada é mais importante que a vida de cada um.

Uma história de birrocas, bicicleta, carro e de vida – Certa vez, um menino estava brincando 
com bolinhas de gude, que em alguns lugares são chamadas de birrocas. Chegou um senhor e 
lhe disse: “Se eu quiser trocar com você estas birrocas por uma bicicleta, você topa?” “Claro!” 
Respondeu o garoto. O homem fez outra pergunta: “E se chegar outra pessoa e quiser trocar com 
você a bicicleta por um carro, você aceita?” “Na hora!” Disse o menino. O senhor fez uma terceira 
pergunta: “E se, depois, chegar um assaltante armado e disser a você: ‘Ou o carro ou a vida’, o que 
você faz?” “Entrego-lhe o carro”, respondeu a criança.” A vida vale mais que mil carros.” (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é mais importante de tudo o que você tem? Como você cuida do que 
é mais importante para viver?

Todos: São José, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Rezemos todos juntos. – Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o Vosso nome. 
Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém!
Ou...
Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de março
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar. 

E vamos viver uns dias muito especiais, pois vamos acompanhar o que aconteceu com 
Jesus. Hoje Ele está ressuscitado em nosso meio, mas antes passou por muito sofrimento 
e até pela morte. 

Também vamos conhecer uma história muito especial. A história de um discípulo de 
Jesus, chamado por nós hoje de São Marcos.

Assim, pedimos que São Marcos acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

FELIZ MÊS DE ABRIL!
.

MÊS DE ABRIL

Abril Azul 
Mês da 

Conscientização 
sobre o Autismo
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , desenvolver o olhar e o sentimento de respeitar o outro, nas suas 
dificuldades, doenças, carências físicas e mentais. Perguntar quem tem irmãozinho, parente, ou 
conhece alguma criança especial. Como se relacionar e conviver com pessoas/crianças especiais. 
Refletir sobre respeito e aceitação da condição de cada um.

A história do menino que corria para lá e para cá – Certa vez, um menino passou correndo na 
rua, em frente à igreja. O padre, que estava na porta, achou aquilo estranho e foi até a calçada 
observar. O garoto foi até lá na frente, virou para trás e voltou correndo do mesmo jeito. Quando 
estava se aproximando, o padre o chamou: “Menino, vem cá”. Mas nada, ele não parou. Chegando 
ao outro extremo da rua, virou para trás e voltou correndo da mesma forma. O padre pensou: eu 
vou segurar esse menino para ver por que ele está fazendo isso. Quando o garoto estava perto, o 
padre se pôs na frente dele e o segurou. O menino ficou assustado, mas o padre o acalmou e lhe 
perguntou: “Filho, o que você está fazendo?” Ele respondeu: “Não sei!” “De onde você vem?” 
“Não sei!” “Para onde você vai?” “Não sei!” “Quem é você?” “Não sei!.” (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece alguém portador de alguma deficiência física ou mental? 
Como é sua postura com essa pessoa? Como as pessoas especiais devem ser tratadas?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus querido, abra nossos corações à Tua palavra e ajuda-nos a fazer o bem a quem 
precisar. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre festas de aniversário. Da festa, o que é mais 
importante e melhor. O que é preciso para fazer uma festa de aniversário muito especial.

A história de uma rica festa de aniversário – Havia, certa vez, um casal que tinha duas crianças. 
A família estava atravessando uma situação financeira muito difícil. No dia do aniversário do 
pai, a mãe não tinha nada para preparar uma festinha. Tinha em casa apenas um punhado 
de arroz. O que ela fez? Cozinhou o arroz, colocou-o numa travessa bonita e, com folhas 
de cebola, escreveu em cima: “Parabéns”. Além disso, colocou ao lado um vaso com lindas 
flores do campo. Quando o pai chegou, a mãe e os filhos cantaram parabéns e abraçaram 
fortemente o pai, com grande alegria. E ele ficou superfeliz e muito grato por tanto amor. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense nisso: na festa da vida, a festa de nossos aniversários, o que mais 
conta são as pessoas presentes, elas são muito mais valiosas do que presentes, comidas e bebidas 
caras. Você concorda com isso?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus nosso bom amigo, que possamos compreender o amor que tens por cada um de 
nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , falar sobre a relação com a mãe. Como é sua mãe; como você 
trata sua mãe; o que você faz para demonstrar seu amor à sua mãe.

A história da menina que quebrou o vaso – Certa vez, uma senhora foi visitar sua vizinha, que 
também era sua grande amiga. Quando chegou à casa dela, só encontrou a filhinha de sete anos, 
que estava chorando muito. A senhora perguntou: “O que foi, filha?” Ela respondeu: “Eu quebrei 
o vaso de flores da minha mãe!” A senhora disse: “Está com medo de apanhar!” “Não”, reagiu 
na hora a garotinha. “É que eu amo a minha mãe e ela gostava tanto deste vaso!” A criança sabia 
que não ia apanhar, porque sua mãe não tinha esse costume. Disse a menina: “O meu choro é só 
porque amo muito minha mãe.” (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você trata sua mãe? Como você demonstra seu amor e gratidão à 
sua mãe?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nossa Senhora, ensina-nos a amar as nossas mães. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor 
é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do Vosso Ventre Jesus. Santa 
Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre partilhas. Quem partilha o que tem; quem distribui 
aos necessitados o que tem em boas condições e não usa mais.

A história do príncipe salvo por camponeses – Certa vez, um príncipe foi salvo da morte por dois 
camponeses, que moravam numa vila rural.  Agradecido, o príncipe deu a cada camponês um saco 
de sementes especiais, quase mágicas, que garantiriam grande produção. Muitos anos depois, já 
coroado rei, ele foi visitar os dois camponeses. O primeiro era agora rico, dono de uma grande 
fazenda, mas vivia assustado, cercado de arame farpado e guardas, numa vila sem recursos e no 
meio da miséria dos vizinhos. O segundo camponês, o rei quase não o reconheceu. A vila era agora 
uma comunidade maravilhosa, com boas escolas, estradas, hospital, saneamento. Aconteceu que 
o segundo camponês optou por partilhar com os vizinhos as magníficas sementes que ganhara do 
príncipe. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você se preocupa com os outros? Como você demonstra que se preocupa 
com os outros?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, cria em nós um coração que saiba partilhar e dar do nosso melhor, 
para que todos tenham o necessário para viver. Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre segurança. Estar sempre próximo dos pais e/ou 
responsáveis ou de adultos conhecidos. Não se distrair para ser protegido.

A história da criança perdida no trigal – Certa vez, uma mãe foi trabalhar numa grande lavoura de 
trigo. Como não tinha com quem deixar o filhinho de três anos, levou consigo. Lá, ela se descuidou e 
o menino perdeu-se no meio do trigal. A mãe ficou desesperada. Havia outras pessoas trabalhando 
ali. Todos se puseram a procurar a criança. Mas o tempo passava, a tarde vinha chegando e nada. 
A mãe cada vez mais aflita, já que era tempo de frio, e o menino estava sem agasalho. Chamaram 
mais gente, e todos procuravam a criança. A certa altura, um senhor falou: “Vamos dar as mãos, 
fazer uma corrente, e caminhar um ao lado do outro, percorrendo todo o trigal. Assim, é certo que 
encontraremos o menino”. Realmente, poucos minutos depois, o garotinho foi achado. Ele estava 
deitado no chão, dormindo. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você se preocupa com sua segurança? Você procura sempre estar junto a 
adultos que conhece para ser protegido?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus querido, que eu possa caminhar ao Teu lado e sentir Tua mão sempre me 
protegendo e conduzindo. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre Maria, a mãe de Jesus. O que sabem, porque ela 
é tão especial, o que ela fez acontecer para toda a humanidade.

A história do filho especial – Certa vez, uma garotinha de sete anos estava rezando a Ave Maria. 
Um senhor viu e lhe disse: “Por que você está louvando a Maria? Ela é uma mulher e mãe igual às 
outras!” A criança respondeu: “O senhor não sabe qual é a diferença? A diferença é que ela é a 
mãe de Jesus!” O homem ficou sem saber o que responder, porque a menina tinha razão. Maria 
é uma mulher como as outras, mas a diferença está no seu Filho. É por isso que até mesmo uma 
criança consegue entender o amor e a gratidão a Maria, que foi a mãe que nos deu Jesus. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Sua mãe, ou quem a representa, é muito importante para você? Para você, 
qual é a grande importância de Maria, a mãe de Jesus?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Meu Jesus, que meu coração seja fonte de bondade, de ternura e de muita gratidão à 
Tua mãe Maria, por Tê-Lo trazido até nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil  – Professor(a), perguntar sobre a vida, a história de Jesus. O que sabem e o que 
Ele ensina para cada um.

Essa é uma Semana Santa – Começa hoje uma semana muito especial. Conta o evangelista São 
João, na Bíblia, que seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à cidade de Betânia para fazer a 
sua última visita a amigos do coração. E Jesus anuncia a todos que o seguiam, que iria enfrentar 
pessoas muito más, pois era uma missão que tinha recebido de Deus, seu Pai. Com certeza, não 
seria nada fácil, mas Jesus estava disposto a cumprir o que seu Pai pediu, para nos ajudar e fazer 
acreditar que o bem sempre vence.

Ensino Fundamental – Você conhece a história de Jesus? Qual gesto de Jesus, que você conhece, 
é muito importante para você?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração - Jesus, que por nossos gestos e ações possamos ser crianças cristãs muito felizes, para 
melhorar este mundo. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), refletir sobre Jesus na vida de cada um. Como levamos Jesus em 
nossa vida. O que Jesus é capaz de fazer por cada um.

Terça-feira da Semana Santa – O principal momento deste dia é a Última Ceia que Jesus fez com 
seus amigos do coração. Nesta refeição, Jesus anuncia que um dos seus amigos é, na verdade, 
um traidor. Ele vai entregar Jesus para os soldados que irão maltratá-Lo e matá-Lo. Mas Jesus não 
foge, Ele diz que precisa se entregar para mostrar para nós que o bem, a bondade e a verdade 
sempre vencem. A missão de Jesus é fazer a vontade de seu Pai. Ele diz de seu Pai: ‘Deus me 
destinou a ser luz para todos’. Enfim, sabemos hoje que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é nosso 
Deus, que nos protege e acompanha. 

Ensino Fundamental – Quem é Jesus para você? Como você vive os ensinamentos de Jesus?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus nosso amigo, que O tenhamos sempre em nossos corações e O sintamos presente 
em tudo o que fizermos diariamente. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de abril



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

abril

85

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), dar espaço para que as crianças falem de suas práticas religiosas 
na família. Perguntar quem vai à Igreja, como são suas igrejas, o que nela fazem.

Quarta-feira da Semana Santa – Hoje, em muitas comunidades e Igrejas, se faz a “Procissão 
do Encontro”. Os homens saem de uma igreja ou local determinado com a imagem de Jesus, 
chamado de Nosso Senhor dos Passos. E as mulheres saem de outro ponto com Maria, chamada 
de Nossa Senhora das Dores. E no caminho se dá o encontro entre Mãe e Filho. A mãe, Maria, sabe 
que o Filho, Jesus, vai ainda sofrer muito, mas também sabe que é em prol de uma nova vida, uma 
vida que seja melhor para todos nós.

Ensino Fundamental – Como você e sua família vivenciam a Semana Santa? O que você faz para 
acompanhar Jesus no seu sacrifício, que fez por cada um de nós?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, meu amigo, concede-me a graça de ser menos egoísta e mais amoroso com as 
pessoas e em tudo o que faço. Amém.
Ou...
Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém!

13 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar quem é batizado. Quem já participou de uma cerimônia 
de batizado. E se sabem por que as pessoas se batizam.

Quinta-feira da Semana Santa – A quinta-feira Santa é muito especial. Nesse dia são abençoados 
os Santos Óleos, dentro de uma celebração muito bonita. Nesta celebração são abençoados os 
óleos mais importantes para outras celebrações que acontecem depois durante o ano todo. Um 
óleo abençoado é o que depois vai servir para quem for fazer a Crisma. Outro, é o óleo que vai 
servir para abençoar os Catecúmenos. Catecúmenos são pessoas adultas que se preparam para a 
vida cristã. E o outro é o óleo que é utilizado na benção dos Enfermos. Mas não é só isso. Acontece, 
também, na celebração da quinta-feira Santa, a cerimônia do Lava-pés, onde se repete o gesto da 
última ceia que Jesus fez e lavou os pés de seus discípulos. 

Ensino Fundamental – Você é batizado? Você já participou de uma cerimônia de batizado? Para 
quem é cristão, para que serve o batismo?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, que possamos viver com alegria e fé cada dia de nossas vidas. 
Que sejamos agradecidos pelo Teu amor colocado em nosso coração. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Tu comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil  – Professor(a), perguntar o que sabem de Jesus. Como Ele viveu e o que Ele 
ensinou para as pessoas. Como Ele tratava e o que fez pelas crianças.

Sexta-feira Santa – Na sexta-feira Santa, acontece a morte de Jesus no Calvário. Hoje é um dia 
em que muitos cristãos celebram a história da vida de Jesus, num ato chamado de Via-sacra. Em 
procissão, os cristãos percorrem e lembram o caminho que Jesus fez até a cruz e por último, a sua 
morte. Mas sabem os cristãos que Jesus, depois da morte, ressuscitou para sempre e está no nosso 
meio para nos guiar.

Ensino Fundamental – Jesus ressuscitou e continua com a gente. Quando e como você sente a 
força de Jesus ressuscitado em sua vida?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Deus, nosso bom Pai, dai força àqueles que passam por dificuldades e luz àqueles que 
procuram viver a verdade. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Perguntar sobre a Páscoa. Deixar que dissertem sobre as informações que 
trazem. Explicitar que Páscoa não é coelho e ovo de chocolate. Páscoa é a ressurreição de nosso 
amigo Jesus.

Sábado Santo – Para quem gosta de Jesus, é preciso aprender a grande lição do Sábado Santo. 
Ele, Jesus, adormece no túmulo, mas ali não ficará para sempre. Hoje, sábado Santo, devemos 
aguardar com muita alegria no coração a Páscoa de Jesus, quer dizer, a sua passagem da morte 
para a vida. Páscoa é a boa notícia de que Jesus não morreu para sempre. Com grande alegria, a 
alegria que toca o Céu e a Terra, se grita para o mundo inteiro que Jesus venceu a morte e agora 
está vivo. Ele ressuscitou e está para sempre no meio de nós!

Ensino Fundamental – O que é Páscoa, para você? O que você aprende com a Páscoa de Jesus?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, meu amigo, que eu seja bondoso para com todos que precisem. Que eu torne o 
mundo um lugar muito melhor com a minha presença. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , ouvir como foi vivenciada a Páscoa nas casas das crianças. 
Perguntar quem participou de celebrações na Igreja. E qual foi a melhor coisa da Páscoa.

É Páscoa de Jesus – Agora podemos celebrar a Páscoa de Jesus. Sabemos que Ele ressuscitou 
e continua aqui, junto de cada um de nós. A vida de Jesus é uma demonstração do grande amor 
que Deus tem por todos nós. A vida de Jesus é uma alegria tão grande que contagia a todos. Com 
Jesus vivo entre nós, sentimos uma imensa felicidade e temos a obrigação de contar para todo o 
mundo, Jesus está vivo. Jesus está no meio de nós. 

Ensino Fundamental – Como você celebrou sua Páscoa? O que a Páscoa de Jesus ensinou a você? 

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que o bem e a certeza de Tua Ressurreição possa nos ajudar a sermos 
crianças felizes e do bem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , levantar situações em que as crianças ajudam e animam os pais. 
Perguntar sobre o que é preciso fazer, que postura ter para ser mensageiro de Deus. 

A história da menina que tinha o pai doente – Certa vez, um pai estava doente, de cama, há vários 
dias. Depois de diversos exames, o médico foi claro com a família: É muito grave a doença do pai 
de vocês. Então a filha começou a chorar, desconsolada, muito aflita. O pai perguntou: “Por que 
você chora tanto assim, filha? Ela falou: “Eu estou chorando, papai, porque não sei se na outra vida 
nós vamos nos encontrar. O senhor leva uma vida toda errada. Não gosta de muitas pessoas, não 
se preocupa em fazer o bem e ainda desfaz de muita gente!” O pai levou um susto com aquelas 
palavras da filha e pediu que chamasse um padre. Ele, o pai, abriu seu coração, contou tudo de 
ruim que fazia, se arrependeu muito e, por Deus, foi perdoado. Assim, a filha foi uma mensageira 
de Deus, dentro de sua própria casa. Foi a bondade de seu coração que atraiu seu pai para Deus. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quais são as atitudes de um mensageiro de Deus? O que faz o mensageiro 
de Deus?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, dá-nos um coração puro e disposto a sempre ajudar a quem precisa, 
em todas as situações. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), solicitar que falem sobre seus pais, ou de quem os representa. 
Pedir que descrevam características. Perguntar como que demonstram afeição, carinho e gratidão 
aos seus pais.

A história dos diferentes pais e/ou responsáveis – Era uma manhã de Inverno, frio e chuvosa. 
A professora pediu: Entrem, venham todos! Disse ela, esfregando as mãos de frio. Ninguém 
deu falta da Sofia, até que a porta se abriu lentamente. Sofia estava toda molhada. Era difícil 
perceber se tinha a cara mais molhada da chuva ou das lágrimas. Vem cá, Sofia, disse a professora. 
Vamos tirar esse casaco e esses sapatos molhados. Pode nos contar o que aconteceu? O meu 
pai fez as malas e saiu de casa, soluçava Sofia. A professora apertou a Sofia contra o seu casaco 
quentinho e disse: Vamos falar dos nossos pais. O meu pai está no hospital, começou o João. 
Eu tenho dois pais, disse a Beta. Eu só tenho um pai, disse Milly. O meu pai trabalha n’outra 
cidade, e eu só o vejo às vezes, acrescentou o Tiago. O meu pai está todos os dias em casa, 
disse o Toni. Eu só passo as férias com o meu pai, porque ele agora tem outra família, disse a 
Pipa. O meu pai está numa cadeira de rodas, disse o Hugo. O meu pai me adotou quando eu 
tinha um ano, disse a Molly. O tio Rui toma conta de mim como um pai, acrescentou o Jorge. 
O meu pai é cego, disse a Magui. O meu pai faleceu no ano passado, disse Alfredo. E o meu 
pai morreu quando eu tinha seis anos, confessou a professora. Ora, aí está, disse a professora. 
Todos os pais e/ou responsáveis e todas as famílias são diferentes e precisamos ser felizes com 
a família que temos. (Gill Pittar, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como é seu pai ou quem faz papel de pai para você? Que características 
você destaca no seu pai? Qual é o ensinamento de seu pai, que você nunca vai esquecer?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, obrigada por quem nos cuida e pelo pai que deste a cada um 
de nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ‘boas obras’. O que é fazer boas obras; que obras 
são boas. Ressaltar a dimensão dos bons sentimentos e das intenções, como as melhores obras de 
uma pessoa.

A história do barraco lá no Céu – Certa vez, um homem chegou à porta do céu. São Pedro 
olhou a ficha dele e disse: “Pode entrar”. E foi logo levá-lo até a sua casa. Ao ver as mansões, o 
homem ficou admirado. Todas traziam o nome do morador. De repente ele viu um palácio muito 
bonito, e era justamente o do seu empregado, que havia chegado ao céu um tempo antes. Ele 
pensou: Se até o meu empregado ganhou uma casa chique assim, imagine a minha! Continuaram 
caminhando, e São Pedro não parava de andar. De repente, entraram num lugar mais simples, 
numa rua de terra, toda esburacada. Já no fim da rua, São Pedro apontou para um barraco pobre, 
que mal cabia ele, e disse: “Esta é a sua casa”. O homem disse, admirado: “Mas São Pedro, por 
que o meu empregado ganhou uma casa tão bonita, e eu esse barraco?” São Pedro respondeu: 
“Aqui nós só damos a mão de obra. O material vem lá de baixo. São as boas obras que a pessoa 
fez na terra que constroem a sua casa no céu”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quais são as boas obras que uma pessoa pode fazer? O que é preciso para 
fazer boas obras?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus querido, intercede por nós e ensina-nos a sermos pessoas do bem, da prática do 
amor e da bondade. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

 

21 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a importância de ouvir, acatar e obedecer aos 
adultos. Entender dos perigos que podem acontecer, quando não se ouve e obedece aos adultos.

A história do bosque encantado – Dizem que, há muitos anos, num longínquo país, existiu um 
bosque encantado. A jovem princesa daquele reino, desobedecendo aos conselhos dos mais 
velhos, decidiu visitá-lo. Montada em seu cavalo branco deu de cara com um jovem lenhador, 
chamado Daniel: – Não vá mais adiante, princesa, ou nunca mais voltará. Como era muito 
audaciosa, ela esporeou seu cavalo e entrou pela mata. Os dias se passaram sem que ninguém 
soubesse da princesa. –Darei a mão de minha filha e o governo do reino a quem me devolvê-la sã 
e salva.  Ofereceu o soberano. O lenhador Daniel pegou sua flauta e seu machado e embrenhou-se 
no bosque, chamando pela princesa. – Estou prisioneira do velho carvalho! Ouviu-a gritar. O rapaz 
correu até o local e começou a dar machadadas no tronco, mas seus potentes golpes não serviam 
para nada. Uma voz cavernosa, a do carvalho, disse: – Nunca conseguirá me derrubar. Estava farto 
de minha solidão e apoderei-me da princesa. Vá embora daqui! – Velho carvalho, se o que quer é 
companhia, eu a conseguirei para você. E começou a tocar em sua flauta uma melodia tão bela, 
que os pássaros, que nunca vinham a este lugar tão sombrio, invadiram os galhos do carvalho. E 
todos juntos começaram a cantar. – Lenhador, você me proporcionou companhia, eu lhe devolverei 
a princesa. Ouviu-se o som de galhos partidos e a princesa, comovida, estendeu a mão a Daniel. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você ouve e respeita os conselhos dos adultos? 

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, ajuda-nos a sempre ouvir e a acatar as orientações de nossos pais e/
ou responsáveis e professores(as). Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre a Bíblia, como texto sagrado para os cristãos. 
Perguntar quem tem a Bíblia em casa; quem já leu trechos da Bíblia em família.

Hoje é comemorado o dia de São Marcos – Marcos era um jovem cristão que tinha grande 
interesse e admiração pelos ensinamentos de Jesus. Gostava tanto que até escreveu um livro da 
Bíblia, que está no Novo Testamento, e se chama Evangelho de Marcos, só para contar sobre a 
vida e os ensinamentos de Jesus. Marcos era filho de uma das primeiras famílias que seguiram 
tudo o que Jesus ensinou. Dizem que a família de Marcos recebeu Jesus em casa muitas vezes. Lá 
eles faziam festas e reuniões de Jesus e seus discípulos. Marcos pode, assim, presenciar momentos 
importantes e particulares da vida de Jesus e de seus discípulos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece o livro que tem o nome de Bíblia? Para que serve a Bíblia?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, que São Marcos interceda para que nós, crianças, tenhamos vontade de 
aprender e viver os Teus ensinamentos.  Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre solidariedade entre colegas. O que fazem quando 
um amiguinho não está bem; como cuidam e protegem os amigos.

Uma história de solidariedade – Certa vez, uma menina de nove anos teve de fazer tratamento 
com quimioterapia e perdeu seus lindos cabelos. Ficou carequinha. Ela não queria mais ir à escola, 
de vergonha dos colegas. As crianças da sala de aula dela tomaram uma atitude inédita, pediram 
permissão a seus pais e/ou responsáveis e todas rasparam a cabeça. Depois, contaram para a 
mãe da menina e pediram que a levasse à escola, que ela teria uma surpresa. Ao entrar na classe, 
a menina viu que todos os colegas estavam iguais a ela, carequinhas também. A garotinha ficou 
muito feliz, ao ver a solidariedade dos meninos e das meninas da sua classe. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que significa ser solidário? Que atitudes tem uma pessoa 
solidária?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, queremos ver uns aos outros como Teus filhos e como Tu mesmo vês 
e cuidas de cada um de nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre confiança e desconfiança. Em quem confiam. 
Quando não confiam em alguém.

A história do caminhão de presentes – Certa vez, apareceu numa pequena cidade um caminhão 
baú, com chapa de uma cidade grande. O motorista, que era desconhecido, parou na praça 
central da cidade, abriu a porta traseira do caminhão e começou a dizer em um alto falante: 
“Atenção. Eu trouxe aqui muitos presentes para vocês. Podem pegar à vontade e levar para suas 
casas. É tudo de graça”. De fora dava para ver as caixas lá dentro. Eram televisores de última 
geração, jogos de porcelana, de cristal e muitos outros objetos valiosos. Tudo em caixas da fábrica 
e com os certificados de garantia. Entretanto, as pessoas não acreditaram. Uns pensaram que era 
pegadinha, outros pensaram ser objetos roubados. Depois de muito insistir, o homem, cheio de 
tristeza, fechou a porta traseira do caminhão, entrou nele e foi para outra cidade. Lá foi o contrário. 
Logo que ele ofereceu, o povo se ajuntou e as pessoas pegaram os presentes e foram felizes para 
suas casas. Aquele senhor era um motorista contratado por um homem muito rico daquela cidade 
grande, que havia feito a promessa de fazer essas doações sem se identificar. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz quando desconfia de uma situação? A quem você recorre? 

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, ensina-nos a confiar nos bons presentes que estão em nosso coração e 
que de Ti recebemos todos os dias. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar quem tem animais, como os trata e qual a importância 
dos animais na vida das pessoas. 

A história de um gato – Uma garota chamada Ana voltando à tarde da escola, quando já 
estava escurecendo, sentiu muito medo. Sentiu o coração bater muito depressa e as pernas 
tremerem. Tinha acabado de deixar as amigas e tinha apressado o passo, porque estava muito 
frio. Ao longe, Ana avistou um gatinho que parecia ferido. É claro que quis levar para casa e 
tratar dele. Mas se assustou com um barulho e começou a tremer de medo. Saiu correndo em 
direção à sua casa. Felizmente, nesse dia, o pai não tinha ido trabalhar. Quando o pai abriu a 
porta, logo se deu conta que algo estranho estava acontecendo. Ana não conseguia falar, o 
pai pediu para se acalmar e respirar fundo.  Ana desatou a chorar, durante uns bons minutos. 
Quando acalmou um pouco, pensou no gatinho ferido e disse: Pai, esqueci do gatinho. Ele 
pode morrer. Que gato, filha? Disse o pai. Ana então explicou ao pai o que aconteceu na rua, e 
como o medo a fez sair correndo. O pai a acalmou dizendo que o gatinho tinha chegado junto 
com ela. Ana não acreditando, foi até à frente de sua casa e viu que poderia cuidar do gatinho. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental – O que você faz por um animal ferido? Como você trata os animais? Qual a 
importância dos animais?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que sejamos crianças bondosas e alegres. Que todas os que se aproximarem 
de nós sintam a Tua amorosa presença. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre tamanho, cabelo, cor de pele e de olhos... de 
cada um da sala. Perguntar sobre certo x errado e fazer perceber que há somente diferenças e que 
estas são importantes.

A história do povo que tinha uma perna mais curta – Havia, certa vez, uma vila rural grande e de 
difícil acesso. Nela havia uma venda, onde se encontrava de tudo. Um vendedor fez questão de 
ir de carro até essa vila, para vender seus produtos. Depois de muitas dificuldades pelo caminho, 
conseguiu chegar à cidadezinha. Logo na entrada, teve uma surpresa. Percebeu que todas as 
pessoas tinham uma perna mais curta que a outra, e andavam mancando. Ele parou na frente da 
venda, do outro lado da rua. Ao atravessar a rua, viu que as pessoas riam dele. Observava bem 
sua roupa para ver se havia alguma coisa errada, nada. Ao entrar na venda, a mesma coisa. Todos 
riram dele, disfarçadamente. Depois de negociar com o dono da venda, perguntou: “Agora me 
diga uma coisa. Por que todo mundo aqui está rindo de mim?” “Porque o senhor é deficiente“, 
respondeu o dono da venda. Aquele vendedor era deficiente porque tinha as duas pernas do 
mesmo tamanho, e não mancava. Ali, o normal era ter uma perna mais curta que a outra. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que lição podemos aprender com a história do povo que tinha uma perna 
mais curta?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Senhor, permita-nos perceber que a diferença nos torna únicos e, como Teus filhos, 
importantes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de abril
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre o Papai do Céu. Quem é Ele e o que Ele faz por 
cada um. Perguntar o que mais deixa o Papai do Céu contente.

A história do velhinho que adorava o sol – Certa vez, Abraão estava sentado na frente da sua 
tenda, apreciando a beleza do entardecer. Aproximou-se dele um velhinho de cem anos de idade, 
apoiado em uma bengala. Abraão o recebeu bondosamente. Pegou uma bacia e, antes de tudo, 
lavou os pés dele e, depois, ofereceu uma refeição. Antes de comer, reparou que o homem não 
pediu a benção de Deus. Então Abraão perguntou a ele: “Você adora ao Deus verdadeiro?” “Eu 
adoro o sol”, respondeu o velhinho. “Ele é o meu Deus”. Abraão ficou zangado e expulsou o 
homem de sua tenda. Em seguida, Deus chamou Abraão e perguntou por que tinha mandado 
embora aquele forasteiro. “Ele não adora o Senhor!”, respondeu Abraão. Deus disse: “Abraão, eu 
aguentei esse homem durante cem anos, embora ele me negue, e você não pôde suportá-lo nem 
uma hora?” Abraão, envergonhado, correu atrás do velho, pediu desculpas e o trouxe de volta à 
sua tenda. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quem é Deus para você? É possível dizer que acredita em Deus e não fazer 
o bem a quem quer que seja?

Todos: São Marcos, acompanha-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos 
e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, para mostrar que Te amamos, ensina-nos a querer bem a todos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de abril
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MÊS DE MAIO

Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar.

Vamos ainda conhecer a história muito especial de Domingos Sávio, um grande amigo 
de Dom Bosco. 

E tem mais ainda para aprender, com a importante história de vida de Santa Maria 
Domingas Mazzarello. Ela, com Dom Bosco, desejou muito chegar até nós, que hoje 
estamos, aqui e mostrar que vale a pena fazer o bem, vale a pena ser bom. 

Mas não é só isso, não. Esse é um mês ainda mais admirável, para quem é da família 
salesiana. É o mês que celebramos a mãe de Jesus, como a Nossa Senhora Auxiliadora 
dos Cristãos.

Pedimos que Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e que Santa Maria Domingas 
Mazzarello acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons 
alunos e bons filhos.

FELIZ MÊS DE MAIO!

Maio Cinza 
Mês da prevenção e do

combate ao câncer no cérebro 
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre boas atitudes e a amizade com Jesus e Nossa 
Senhora. Quais são as boas atitudes que fazem em casa e na escola. Perguntar se os alunos esperam 
e contam diariamente com Jesus e Nossa Senhora para ajudá-los . 

A história do menino Domingos Sávio – Domingos Sávio era um rapazinho muito alegre, 
estudioso, religioso e que conheceu pessoalmente Dom Bosco. São João Bosco disse de 
Domingos Sávio que ele era um menino “de bom caráter e muito piedoso”. É verdade que 
Domingos Sávio viveu pouco tempo nesta terra. Ele queria muito ser Santo, e traçou um 
caminho para chegar lá. Decidiu só ter boas atitudes e uma grande devoção a Jesus e a Nossa 
Senhora. Desde pequenininho, ainda bem criança, costumava ir diariamente à igreja para rezar. 
E se por acaso a Igreja estivesse fechada, ele se ajoelhava em frente à porta e ficava em oração 
até que a porta fosse aberta. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você hoje, o que são boas atitudes? Você pede diariamente a proteção 
de Jesus e de Nossa Senhora?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido amigo Jesus, ensina-nos a buscar Deus. Que, assim como Domingos Sávio, 
coloquemos Deus em tudo o que fizermos neste dia. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

02 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ser um amigo próximo de Jesus e de Nossa 
Senhora. O que faz quem é amigo de Jesus e de Nossa Senhora.

Conhecendo mais São Domingos Sávio  – Domingos Sávio foi muito marcado na sua infância por 
um momento muito forte, a sua Primeira Comunhão. O pequeno Domingos tinha um desejo tão 
forte de receber Jesus, que teve uma licença especial para fazer a Primeira Comunhão aos sete 
anos. E mais, Domingos Sávio se distinguiu pelo cumprimento de um lema de vida criado por ele 
mesmo. Ele dizia: “Antes morrer que ofender a Jesus”. Por isso, ao fazer sua Primeira Comunhão, 
fez o propósito de conversar com o Padre diariamente e depois receber a Eucaristia. Prometeu 
ainda ser sempre um amigo próximo de Jesus e de Nossa Senhora. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já fez algum propósito? Como são os seus propósitos e para que 
servem?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos, a exemplo de Domingos Sávio, a também sermos 
Teus amigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos. 

03 de maio



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

maio

104

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre as capacidades de cada um. O que você faz com 
suas astúcias, capacidades, seus dons. A quem ajuda com suas habilidades e aptidões?

A história de Domingos Sávio e Dom Bosco – A história conta que aos doze anos de idade São 
Domingos Sávio se encontrou com João Bosco. Domingos frequentava a escola e era considerado 
um menino muito inteligente e dedicado, o que fez com que sempre tivesse boas notas. Mas, 
mesmo assim, nunca deixou de lado o seu maior propósito, o de ser Santo. Assim, Domingos Sávio 
auxiliou Dom Bosco a ajudar mais meninos para que estes também pudessem estudar e serem 
pessoas do bem. Logo, Domingos Sávio se tornou muito famoso, diziam que era uma pessoa que 
tinha dons especiais. Seus dons serviam para ajudar mais os outros e para fazer Jesus e Nossa 
Senhora mais conhecidos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe quais são suas capacidades? O que você faz com suas capacidades?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, a exemplo de Domingos Sávio, ajuda-nos a colaborar com as 
capacidades e os dons que nos destes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o que entendem por vocação. Perguntar quem já 
sabe o que quer e o que vai ser quando for maior. Acentuar a dimensão da solidariedade, do bem 
comum, da vivência de paz.

A história de Domingos Sávio e sua vocação – Um dia Domingos Sávio ficou ouvindo uma pessoa 
falar sobre coisas bem importantes para a vida. A pessoa, que era um famoso pregador, disse: 
“É vontade de Deus que nós sejamos santos; é muito fácil conseguir ser santo; e terá um grande 
prêmio no céu quem conseguir tornar-se santo”. Foi assim que Domingos Sávio pediu a Dom 
Bosco para que o ajudasse a se tornar santo. A partir daí as pessoas começaram a observar e ver 
em Domingos Sávio posturas ou virtudes que se destacavam. Diariamente Domingos era um jovem 
alegre, humilde, tranquilo, e muito empenhado no cumprimento de seus deveres de estudante. 
Mas, além disso, gostava imensamente de ajudar os outros e tinha um carinho especial para com 
os doentes. E sabe o que ajudava Domingos Sávio a manter seu propósito de ser santo? Ele 
tinha também uma intensa participação nos momentos de oração e na Missa, além de uma forte 
devoção a Nossa Senhora. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que quer dizer vocação? Para que serve ter uma vocação? Você 
já sabe qual é sua vocação?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos. 

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos, como ajudaste a Domingos Sávio, a corresponder 
com alegria à nossa vocação. Que sejamos pessoas de coração bom e aberto à Tua graça. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre valores, virtudes, máximas de vida para bem viver 
e para o bem comum. O que se faz para bem viver e para viver o bem comum.

A história de vida do jovem Domingos Sávio – Domingos Sávio estava com 15 anos quando foi 
acometido de uma tosse gravíssima e que o levou para junto de Deus. A vida de São Domingos 
Sávio é muito importante até hoje, por suas posturas de bondade e respeito e por sua vida 
espiritual junto de Deus, por isso, é reconhecido santo. Na vida de Sávio, a conquista da santidade 
foi marcada pelos ensinamentos de Dom Bosco, que dizia: em primeiro lugar, devia ser um santo 
alegre; e depois, viver a máxima “salvar os outros, salva a si mesmo”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz para ser alguém do bem? Como você trata as pessoas?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido São Domingos Sávio, você que ofereceu sua vida totalmente ao amor de Jesus 
e de sua Mãe, ajuda-nos a compreender a importância de termos Deus em nossas vidas. Amém!

Ou...

Oração a São Domingos Sávio – Rezemos todos juntos: Querido São Domingos, Tu que ofereceste 
a vida totalmente ao amor de Jesus e de Sua Mãe. Ajuda a juventude de hoje a compreender 
a importância de Deus em suas vidas. Tu que te tornaste um santo, através de permanente 
participação nos sacramentos, ilumina os jovens. Quando jovem meditaste o sofrimento da Paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, obtém para nós hoje a graça de um ardoroso desejo de amor a 
Deus. Peça a Deus que nos dê a graça de santificar nossos deveres diários fazendo-os por amor a 
Ele.  Lembra-nos sempre, ainda, da necessidade de praticar as boas virtudes. São Domingos Sávio, 
roga ao Senhor por nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre Maria Domingas Mazzarello. O que sabem dela; 
quem foi; o que fez. Onde Domingas Mazzarello está presente hoje.

A história de Maria Domingas Mazzarello no sonho de Dom Bosco – Dom Bosco contou um 
sonho que teve, dizendo “Um dia, eu atravessava a Praça Vittorio, em Turim, e de repente me vi 
cercado por um pequeno grupo de meninas que cantavam, gritavam, com suas vozinhas agudas. 
Apenas me viram, vieram correndo em torno de mim e diziam: ‘Viva Dom Bosco! Encarregue-se 
também de nós! Não vê que estamos abandonadas?’ Logo Dom Bosco, disse: ‘Outra pessoa terá 
que ocupar-se de vocês: eu estou sobrecarregado com os meninos!’ Mas as meninas insistiam. 
Nisso apareceu uma Senhora nobre, com o rosto todo iluminado como o Sol, e me disse: ‘Bosco, 
cuida delas por mim. São minhas filhas’”. E aconteceu que mais adiante, Deus pôs no caminho de 
Dom Bosco uma jovem chamada Maria Domingas Mazzarello. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já ouviu falar de Maria Domingas Mazzarello? Quem foi ela? O que 
Maria Domingas Mazzarello fez? Onde Maria Domingas Mazzarello está presente hoje?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus nosso Pai bondoso, que em Santa Domingas Mazzarello colocaste Teu amor, 
pedimos que também enchas nossos corações com Teu amor. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), pedir que falem de seus afazeres em casa. No que e como ajudam 
os pais.

A história da jovem Maria Domingas Mazzarello – Nasceu na Itália, numa aldeia alpina, em 
1837. Maria Domingas Mazzarello pertencia a uma família pobre. Sua infância foi toda na pequena 
aldeia, onde levava uma vida tranquila, igual às meninas de sua época. Mas, como era costume 
na época, desde criança, ajudava nas vinhas e nos campos de seus pais. Sempre se destacou por 
sua humildade, simplicidade e ternura. Gostava muito de rezar. Fez sua Primeira Comunhão aos 
10 anos e, desde então, comungava todos os dias, o que não era nada comum naquela época. 
Levantava-se antes do amanhecer e saía apressadamente rumo à igreja, às vezes caminhando no 
frio, na neve, e seguia rezando: “Sem Jesus, eu não saberia viver”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual a importância de Jesus em sua vida? Qual é o lugar de Jesus em sua 
vida?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, concede-nos a docilidade de Santa Maria Domingas Mazzarello, para que 
possamos sempre colaborar com alegria. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós. 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , apurar o que cada criança pode contar sobre Dom Bosco e Madre 
Mazzarello. Ressaltar virtudes e valores trazidos pelas crianças.

A história de Maria Domingas Mazzarello e o encontro com Dom Bosco – Dom Bosco escreveu e 
enviou um bilhete às Irmãs Filhas da Imaculada, que ficavam na cidade de Mornese. Ele informava 
que logo iria visitá-las. E aconteceu em 7 de outubro de 1864 o primeiro encontro entre Maria 
Mazzarello e Dom Bosco. A cidade toda recebeu Dom Bosco com muita alegria, banda de música, 
aplausos, até as ruas foram todas adornadas com flores e bandeiras. Dom Bosco era uma pessoa 
muito amável, alegre, amigo das crianças e dos pobres. Todos o tratavam como um homem de 
Deus. Foi assim que Dom Bosco aprovou a ideia e prometeu mandar dois ou três de seus sacerdotes 
para começar ali um trabalho de educação. E Maria Mazzarello ficou cheia de admiração ao ouvir 
a primeira vez Dom Bosco. Durante os cinco dias que ele ficou em Mornese, ela não perdeu 
nenhuma das suas Missas ou as conversas de “Boa noite” aos jovens. Ela dizia: “Dom Bosco é um 
santo, eu o sinto. E dos santos não se pode perder nenhuma palavra”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que virtudes, valores você já sabe, consegue ver e pode destacar da vida 
de Dom Bosco e de Madre Mazzarello?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, que encheste o coração de Madre Mazzarello de amor, ajuda-nos a 
viver a Tua mensagem de alegria e de paz. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o significado de ser santo. Dar destaque para a 
dimensão humana, a busca do bem, o coração bom, as intenções verdadeiras... 

Maria Domingas Mazzarello viu que Dom Bosco era alguém muito especial – Em 1864 Dom 
Bosco chegou à cidade de Mornese, na Itália e, ao encontrá-lo, Maria Domingas Mazzarello 
disse: “Dom Bosco é um Santo, eu sinto isso!”. Assim, em 1872, Dom Bosco a escolheu para 
dar início ao Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Ela tinha o carisma da alegria, era muito 
serena e tranquilizadora e atraia outras jovens para se dedicarem à educação das meninas, jovens e 
mulheres. Acontece que em maio de 1881, Maria Domingas Mazzarello foi diagnosticada com uma 
grave doença que a fez viver apenas até os 44 anos de vida. Mas as Filhas de Maria Auxiliadora 
continuam até hoje o seu trabalho, levando o Evangelho de Jesus em muitos lugares do mundo. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual é o aprendizado, quais os valores e as virtudes de Maria Domingas 
Mazzarello que você destacaria para colocar na prática de sua vida?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, em Santa Maria Domingas Mazzarello, tu ofereces um modelo de vida. 
Concede-nos que também vivamos na tua paz e alegria. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , solicitar que digam, numa palavra ou gesto, como podem celebrar, 
no coração e com gestos e atos, esse dia tão especial.

Hoje é o dia da grande festa de Santa Maria Domingas Mazzarello – Hoje comemoramos com 
grande alegria no coração a festa de Maria Domingas Mazzarello. Ela que cultivou, em seu pouco 
tempo de vida neste mundo, as virtudes de uma mulher sábia, de mãe acolhedora e educadora e 
de Irmã dedicada aos mais simples.  Desde pequena, como pessoa e mulher, confiou plenamente 
em Jesus e deu sua resposta corajosa e sábia a Deus para acolher, ajudar e promover muitas 
meninas e jovens. Fazia questão de ser atenção, acolhimento, confiança e simplicidade para as 
pessoas que se achegavam a ela. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que palavras, atos ou gestos traduzem para você a alegria de celebrar a 
festa de Santa Domingas Mazzarello?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus, nosso bom Pai, assim como Santa Maria Domingas Mazzarello, concede-nos 
responder a Teu chamado e contribuir com a Tua obra. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre distração. O que pode acontecer numa distração. 

A história do leite derramado - A menina era só alegria. Era a primeira vez que iria à cidade, 
vender o leite de sua querida vaquinha. Colocou sua melhor roupa, um belo vestido azul, e partiu 
pela estrada com a lata de leite na cabeça. Ao caminhar, o leite chacoalhava dentro da lata. A 
menina também não conseguia parar de pensar. “Vou vender o leite e comprar ovos, uma dúzia. 
Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos. Quando os pintinhos crescerem, terei 
bonitos galos e galinhas. Vendo os galos e crio as galinhas, que são ótimas para botar ovos. Choco 
os ovos e terei mais galos e galinhas. Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas. Se cada 
porca me der três leitõezinhos, vendo dois, fico com um e ...” A menina estava tão distraída em 
seus pensamentos, que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. Lá se foi o 
leite branquinho pelo chão. E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e 
os leitõezinhos pelos ares. (Esopo, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que e como você faz para não se distrair nas coisas importantes?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor, nosso bom Deus, ajuda-nos a estar sempre conscientes para viver e fazer bem 
as nossas atribuições. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e o Papa; e alcançai-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre filhos e mães. Como são as mães; como tratam e 
cuidam dos filhos; o que as mães querem para seus filhos...

A história da pata Pipoca – Meu nome é Pipoca. Antes de nascer, eu era assim, um ovo. Depois 
de um tempo, quebrei a casca e saí de dentro e agora sou uma patinha. Aí, eu vi que tinha muitos 
irmãos patinhos. E todos eles gostam de banho de sol pela manhã. Eu também! Então, eu fico com 
muita sede. Mas sou desastrada e muitas vezes caio no pote ao tomar água. Os patos gostam de 
se refrescar nadando no lago. É uma aventura muito divertida. Certa vez, um ganso correu atrás 
de mim. Acho que os gansos não gostam de patinhos como eu. Os patos adultos comem milho. 
Mas eu sou pequena, por isso, como farelo de fubá com água para não engasgar. No final da 
tarde, mamãe pata fica contente ao ver seus filhotes em fila atrás dela, voltando para casa. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você pode definir numa palavra como é sua mãe ou quem a representa 
hoje? Como sua mãe trata e cuida dos filhos? Todas as mães são parecidas?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, que a Tua graça esteja sempre junto conosco para que possamos nos 
comprometer e sempre colaborar com nossas mães. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar quem cuida, quem protege, quem ajuda a cada um. 
Perguntar sobre a Mãe de Jesus; mostrar que é a mãe que intercede por todos os filhos, junto a 
seu filho Jesus.

Nossa Mãe Maria Auxiliadora – Ter uma mãe Auxiliadora significa contar sempre com alguém que 
nos auxilia. Assim é Nossa Senhora Mãe de Jesus, a nossa Auxiliadora que está conosco em todas 
as situações. Mesmo quando tristes e com dores no nosso coração, Ela está nos acompanhando 
e dando força para que encontremos a alegria. Ninguém aqui é um filho abandonado, pois temos 
uma mãe que cuida de nós, com imenso carinho, e sempre vai levar as nossas preocupações e 
intenções ao seu Filho Jesus, para que Ele nos ajude. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece a mãe de Jesus? O que você tem a dizer sobre a mãe de 
Jesus?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e nos ajudem a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Ó Maria mãe Auxiliadora, cuida de todos os Teus filhos e filhas e ajuda-nos a sermos 
irmãos. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre ser filho. O que é um filho; como deve ser um 
filho; no que o filho pode colaborar com a mãe...

A Mãe Auxiliadora que socorre a todos – Maria, a Mãe Auxiliadora é uma pessoa cheia da graça 
de Deus e, por esta razão, foi escolhida para ser a Mãe de Jesus. Maria, a nossa Mãe Auxiliadora, 
disse para Deus: “Eis aqui a serva do Senhor!”. Que Ela, a Mãe Auxiliadora, possa fazer que 
sempre sejamos bons e bondosos amigos, principalmente junto às crianças que conhecemos e que 
passam por sofrimentos, angústias, aflições e dores. Assim, que Nossa Senhora Auxiliadora nos 
ajude a saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você pode prestar uma homenagem a mãe de Jesus? Como você 
trata sua mãe? 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Ó Maria Mãe Auxiliadora, inspiradora e mestra do povo de Deus; Tu, que conduziste a 
comunidade orante e solidária, na esperança de contemplar Jesus Ressuscitado, continua, com 
Tua materna intercessão, a cooperar na nossa salvação. Cuida de cada mãe e tantas mulheres que 
sofrem silenciosamente, por medo, ou para não expor seus agressores. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre rezar, orar. Como são as orações que fazem, em 
que momento oram, rezam. Quem aprendeu a rezar com a mãe; que oração aprendeu da mãe.

A Mãe Auxiliadora que olha e cuida de todas as crianças – Maria, a Mãe Auxiliadora, é o grande 
modelo para seguir Jesus com ardor, dedicação e docilidade. Maria era ainda muito jovem quando 
recebeu o convite de Deus, o anúncio do anjo, e não se envergonhou em fazer perguntas. Colocou-
se disponível aos projetos que Deus tinha para ela, e simplesmente disse: “Eis aqui a serva do 
Senhor.” Peçamos, assim, a Deus, por intercessão da Mãe de Jesus, Maria Auxiliadora, que todas 
as crianças do mundo possam ver em Maria a mãe que ama a todos, sem distinção, com carinho e 
bondade. É ela, a mãe de Jesus, que cuida e protege a cada um de nós e será também quem nos 
levará até Deus e nos acompanhará durante toda a nossa vida. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você se sente protegido? Quem protege você?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos. 

Oração – Maria, cheia de graça, foi escolhida para ser a Mãe de Jesus! Que pelo auxílio de Nossa 
Senhora Mãe Auxiliadora sejamos consolo e conforto e testemunhemos a fé. Nossa Senhora 
Auxiliadora, ajuda-nos a fazer a vontade de Deus. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre o que já sabem de Maria, a nossa Mãe Auxiliadora. 
Saber como se sentem tendo uma mãe que os acompanha e auxilia em todos os momentos.

A Mãe Auxiliadora dos que sofrem – Era o ano de 1862, quando Dom Bosco confidenciou ao padre 
João Cagliero: “Maria, a mãe de Jesus, quer que a veneremos sob o título de Maria Auxiliadora 
dos Cristãos. Os tempos correm tristes e temos necessidade de que a Virgem Santa nos ajude a 
defender a fé cristã. Construiremos uma igreja grandiosa e digna da Virgem”. Hoje temos certeza 
de que Maria Auxiliadora está presente entre nós e continua a sua “missão de Mãe e Auxiliadora 
dos Cristãos”. Maria, a Auxiliadora, nos indica o caminho que devemos andar e dá esperança e 
consolação a todos que sofrem. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você entende pelo título Maria Auxiliadora? Você consegue descrever 
como se sente auxiliado pela mãe de Jesus?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora (composta por São João Bosco) – Ó Maria, Virgem 
poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu, terrível 
como exército ordenado em batalha. Tu, que, só, destruíste toda heresia em todo o mundo: Nas 
nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da 
morte, acolhe a nossa alma no Paraíso. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , falar sobre homenagens. A quem são feitas; porque são feitas. Por 
fim, perguntar que homenagem a nossa Mãe Auxiliadora merece hoje.

Hoje é o dia de Nossa Senhora, a nossa Auxiliadora – “Saibam vocês que Ela se encontra aqui 
em nosso meio.” (São João Bosco) – Hoje celebramos, como Família Salesiana, a festa da nossa 
Padroeira Principal, Nossa Senhora Auxiliadora.  Para Dom Bosco, Maria, a Mãe de Jesus e a Mãe 
Auxiliadora, é presença ativa, materna e atuante. Isso é demonstrado nas palavras de Dom Bosco, 
na última visita às Filhas de Maria Auxiliadora em Nizza Monferrato, no dia 22 de junho de 1887. 
Ele disse: “Se pudesse falar, quantas coisas tinha a lhes dizer. Quero dizer somente que Nossa 
Senhora lhes quer muito, muito bem. Saibam que Ela se encontra aqui em nosso meio. Quero dizer 
que Maria está verdadeiramente aqui em nosso meio. Nossa Senhora passeia nesta casa, (nesta 
escola hoje) e a cobre com o seu manto” (São João Bosco, reescrito).

Ensino Fundamental – Que homenagem podemos fazer, hoje, a nossa Mãe Auxiliadora?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – TODOS: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 
mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre limites e possibilidades. O que são capazes de 
fazer. Quais as coisas que vocês não dão conta de fazer e precisam de ajuda?

A história da raposa gulosa e as uvas maduras – Uma raposa passou embaixo de uma parreira 
carregada de lindas e gostosas uvas. Ficou salivando e com muita vontade de comer aquelas uvas. 
Começou a dar saltos. Um, dois, três, quatro... enfim, deu muitos saltos e nada. Então tentou subir 
na parreira, mas não conseguiu nada. Depois de muito, mas muito tentar, foi-se embora cansada, 
dizendo: Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes, mesmo. (Esopo, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o seu limite? O que você dá conta de fazer sozinho? O que você 
gosta muito de fazer e precisa da ajuda de outros?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, que Tu estejas sempre conosco, naquilo que fazemos, 
protegendo-nos dos perigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de maio



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

maio

120

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre brincadeiras que gostam de brincar com os pais. 
Pedir que contem: como são as brincadeiras; quando e em que lugar brincam com os pais.

A história do domingo de circo – Não há nada mais divertido. Quando eu era criança, lembro 
que, desde cedo, eu já ficava esperando o almoço, que parecia nunca chegar. Depois vinha a 
sexta, e à tarde meu pai dizia: – Bom, bom, será que alguém quer dar um passeio? Era o sinal. Eu e 
minha irmã corríamos para tomar banho, minha mãe nos vestia com as melhores roupas e lá íamos 
nós, contentes da vida! O meu número preferido era o dos trapezistas. Eles voavam de um lado 
para o outro, parecendo pássaros, e o público todo ficava olhando aqui de baixo, de boca aberta. 
E quando o espetáculo terminava, ainda tinha a pipoca a caminho de casa. Chegávamos cansados, 
mas muito felizes. E de noite, eu sonhava e sonhava, que estava voando naquele céu de lona. (Ana 
Luiza Coutro, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de brincar? Que brincadeiras divertem você? Com quem você 
gosta de brincar?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ajuda-nos a aproveitar nosso tempo de criança. Que saibamos brincar em 
família e com nossos amigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) perguntar se sabem o que é ser solidário. Explicitar o significado a 
partir de exemplos concretos. Como se é solidário? Conhecem alguém que é solidário?

A história do asno e o cavalo – Um asno, de passo tardo, mal podendo suportar o pesadíssimo 
fardo que tinha de carregar, pediu ao cavalo: – Amigo, você pode dividir comigo a carga que mal 
suporto? Se assim continuar, muito em breve estarei morto. O cavalo respondeu: Com isso pouco 
me importo. Sem demora, o asno morreu. Então o dono dos dois transferiu para o cavalo todos 
os sacos de arroz. E foi assim que um esperto acabou bancando o otário e pagou um alto preço 
porque não foi solidário. (La Fontaine, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que significa ser solidário? Quem você conhece que é solidário 
pelo que faz?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, nós Te damos graças porque estás presente em cada um de nós. Nós 
Te damos graças porque nos fortaleces para a solidariedade. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de maio



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

maio

122

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), refletir sobre brinquedos. Quantos brinquedos cada um tem. Quais 
brinquedos são mais legais. E que brinquedos ainda gostariam de ter. 

A história do cão, a carne e o rio – Era uma vez um cão, que ia atravessando um rio. Na boca, 
levava um suculento pedaço de carne. Ao observar a água corrente, viu a sombra da carne, que 
era muito maior do pedaço que levava na boca. Prontamente ele largou o pedaço de carne que 
estava seguro em seus dentes e mergulhou no rio para pegar o pedaço maior. E o que aconteceu? 
Nadou, nadou, nadou até cansar e não achou nada. O pior é que perdeu o pedaço de carne que 
levava seguro em sua boca. (Esopo, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você fica de olho nas coisas que seus amigos têm? Você fica feliz e satisfeito 
com as suas próprias coisas?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bondoso amigo, que saibamos colocar nossa alegria e felicidade, mais no 
amor e na bondade que recebemos, do que em coisas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de maio
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a liberdade, o cuidado das aves e animais. Quem 
gosta de proteger e cuidar dos animais? Como vocês fazem isso?

O mercador e o louro – Era uma vez um certo mercador que possuía um papagaio preso em uma 
gaiola. Um dia, estando de partida para a Índia, a tratar de negócios, dirigiu-se ao pássaro e assim 
lhe disse:
– Eu estou viajando à sua terra natal. Você tem alguma mensagem que deseja enviar aos seus 
parentes de lá?
– Diga a eles, – disse o louro –, que estou aqui, vivendo numa gaiola.
Ao voltar da viagem, o mercador disse ao papagaio:
– Sinto lhe dizer que quando encontrei seus parentes na floresta e lhes contei que você vivia 
engaiolado a comoção foi forte demais para um deles, pois mal ouviu a notícia e caiu do alto do 
galho onde se achava. Sem dúvida, morreu de tristeza.
No mesmo instante em que o mercador terminou de falar, o louro caiu duro, no chão de sua gaiola.
Com pena, o mercador o tirou da gaiola e o colocou do lado de fora, no jardim. Então, o louro, que 
havia recebido e entendido a mensagem, se levantou, bateu asas e voou para longe, muito longe, 
fora do alcance do mercador.

Ensino Fundamental – O que significa vier engaiolado? Por que o animal precisou contar isso para 
seus parentes, para mudar de vida?

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos e Santa Maria Domingas Mazzarello, acompanhem-
-nos e ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Hoje peçamos a Nossa Senhora, a mãe Auxiliadora, que nos ensine a cuidar das aves 
e dos animais. Todos: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois Vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Ou...

31 de maio
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Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de maio
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar. 

Pedimos que Santo Antônio, São João e São Pedro acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

 

FELIZ MÊS DE JUNHO!

MÊS DE JUNHO

Junho Verde 
Mês da conscientização e 

preservação 
do meio ambiente
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre quem é forte, quem é fraco. O que é preciso fazer 
para ser forte... tratar de alimentação e hábitos saudáveis.

A história do vento e o sol – Tudo começou com vento e o sol disputando qual dos dois era o 
mais forte. E, de repente, viram um viajante que vinha caminhando. – Sei como decidir nosso caso. 
Aquele que conseguir fazer o viajante que vem lá, a tirar o casaco, será o mais forte. Você começa! 
– propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. 
Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento 
retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo 
sentiu calor e se despiu do paletó. (Esopo, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, quem é forte? E quem é fraco? O que é preciso para uma pessoa 
ser forte?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, sê a nossa luz e nosso guia todos os dias, para nos conduzir com 
alegria e esperança, em todos os momentos de nossa vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre ler. Que hábitos vocês têm de leituras; quantos 
livros leem por semana; quais são as leituras preferidas.

A história da cegonha e a tartaruga – Vou partir para as terras quentes do sul – declarou a cegonha 
com visível orgulho. Desde que anunciaram tempos difíceis, não penso noutra coisa. Quem é que 
anunciou tempos difíceis? Perguntou a tartaruga num bocejo. O boletim meteorológico. Falaram 
de vento, chuva, frio, enfim, só coisas desagradáveis. Eu, sempre que posso, fujo do que me 
aborrece. Você foge? Bom, é uma força de expressão. Você sabe que aproveito todos os pretextos 
para uma viagenzinha. Certa de que despertaria inveja, a cegonha pôs-se a descrever as delícias 
que desfrutava nas suas deslocações: Oh! Levantar voo, bater asas, lançar-me à aventura! Hoje 
uma terra, amanhã outra, você sabe lá o que a gente encontra por esse mundo afora! Há cada 
animal! Imagino – respondeu a tartaruga. Não imagina, não. Ora, diga-me, você consegue fazer 
passar pela sua cabeça uma manada de bichos que parecem pacíficos e de trato fácil, mas que 
afinal são indomáveis e nunca nada nem ninguém conseguiu domesticar? São zebras. Um pouco 
desconsolada, a cegonha insistiu: É um mastronço de pele dura como a sola, míope, neurótico e 
com um corno só? Nada mais fácil. É o rinoceronte. Como é que você, sem sair de casa, sabe estas 
coisas? É fácil. Tenho em casa muitos livros. Não me desloco, mas viajo pelos caminhos da leitura. 
Só preciso de óculos e de imaginação! (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem o hábito de ler? Qual a importância de ser um leitor assíduo?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, que sempre estás conosco, recebe o nosso esforço e dedicação e 
ajuda-nos a ter gosto pela boa leitura. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), discutir sobre cuidados com o ambiente, a natureza. Saber quem 
cuida de plantas, como as trata, como as cultiva, como as regas, como as cuida...

A história da fadinha Celeste – Celeste é uma fadinha de asas azuis, que vive voando entre as 
flores. Carrega pólen em suas asas e vive brincando de pega-pega com as borboletas, abelhas e 
besouros. Celeste mora no meu jardim, que vive sempre florido, pois ela não permite que agridam 
a natureza. Ela chora quando pisam as flores ou maltratam seus amigos, e lança seus encantamentos 
em multicores nas asas das borboletas e nas pétalas das flores. Celeste não aparece para qualquer 
um, só para quem tem olhos de ver, quem não agride a natureza pode ver a fada Celeste. Quando 
você passar por um jardim, preste bem atenção, quem sabe não vê a Celeste a brincar entre as 
borboletas ou a beijar suavemente as margaridas, brincando de esconde-esconde entre as flores, 
ou ainda, brincado de cavalinho com as libélulas? Só não vá querer prender a fadinha nem seus 
amigos, pois se o fizer, o jardim vai secar de tristeza, as flores vão murchar, a terra secar, e a natureza 
vai chorar. (Jorge Linhaça, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você pode ser considerado um defensor da natureza? O que faz um defensor 
da natureza?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a sermos bons com a natureza que nos destes. Que 
saibamos cuidar as plantas, as árvores, as flores. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre avôs e avós. Quem são os avós; como eles 
convivem com os avós; o que fazem os avós; como é o carinho dos avós.

A história dos queridos vovozinhos – O acento do vovô e da vovó é só deles, de mais ninguém. 
Vovô e vovó não gostam de confusão. Querem cada uma das suas coisas no lugar que só eles deixam 
e do jeitinho deles. Para isso, pedem para seus netinhos prestarem sempre muita atenção e para 
não bagunçar suas arrumações. E tem mais, vovô se escreve de um jeito, vovó se escreve de outro 
jeito. Na cabeça, vovô leva chapéu enquanto vovó leva grampinho. Já que o acento circunflexo do 
vovô é igual a um chapeuzinho, o da vovó, o acento agudo, é igual a um grampinho. Para acabar, 
chapeuzinho com grampinho, deixa tudo bem certinho!” (Tárcio Costa, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Defina para você, quem são os avôs e as avós? Que qualidades dos avôs e 
das avós você gostaria de aprender?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, agradecemos por todos os avôs e avós. Pedimos a Tua ajuda, para que 
saibamos aproveitar da convivência destas pessoas tão especiais. Amém!

Ou...

Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre medos. Do que eles têm medo; em quem se 
refugiam quando o medo aparece; que medos devem ter para sentir segurança.

A história do cata-vento – Era uma vez um pequeno cata-vento multicor, que rodopiava na cerca 
de um jardim. O vento soprava pra cá, o cata-vento girava pra cá. O vento soprava pra lá, o cata-
vento girava pra lá. Parecia uma estrela brilhando nos olhos das crianças. Olhe lá, Juca. O cata-
vento está maluquinho! Ronca que nem um besouro. É mesmo, é bem a risadinha do besouro 
que ele faz! A meninada ficava só escutando. Música de rua, barulhinho de motor ou o que fosse, 
era a atração daquele recanto, onde uma varinha o sustentava, presa por dois pregos na madeira 
da cerca. Os amigos passarinhos gostavam de cantar com o cata-vento. Muitas vezes até parecia 
uma orquestra; passarinhos e cata-vento somando música em afinada sinfonia. A cigarra, metida 
à compositora, improvisava letras. Cantava e cantava, assim: “Cata-vento, cata-vento, sobe às 
nuvens, vem dançar! Há um pedaço de esperança flutuando pelo ar. Venta, venta, cata-vento, 
Cata-vento vem sonhar!” Mas certo dia houve uma grande tempestade. Chuva de pedra caindo, 
pesada. Águas rolando, vento furioso. Céu escuro. Passarinhos escondidos. Cigarras em silêncio. 
E o cata-vento, pobrezinho, arrancado da taquara, foi rolando descolorido e triste pela enxurrada! 
(Maria Dinorah, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem medo? Do que você tem medo? É bom ter medo? Do que é 
preciso ter medo?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, que confiemos sempre no Teu amor a nos proteger, orientar e conduzir. 
Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre desrespeito que veem, sabem, percebem... à 
natureza. Conversar como é possível ter outras atitudes e posturas.

Dá tempo para ser feliz – Salvem o nosso planeta. Salvem o nosso país. Salvem a nossa Amazônia. 
O nosso verde está por um triz. O mico leão dourado. O boto rosa também. O dedo de Deus já 
criou. O homem mexeu, destruiu, desbotou. Salvem nosso futuro. Precisamos e queremos um 
amanhã sem medo. Sem crianças pelas ruas, pedindo um pedaço de pão. Salvem nosso futuro. 
Precisamos e queremos respirar ar puro. São mais de quinhentos anos e queremos bis. Dá tempo 
de ser feliz. Deus ilumine essa nação. Ponha amor nos corações, dos que governam a minha, a 
nossa pátria amada. Brasil, Brasil, Brasil. (Cristina Mel, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense no que você vê e não concorda com relação aos tratos que são dados 
à natureza. O que você pode fazer para melhorar o trato com a natureza?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos a sermos crianças que promovem o bem e que 
estejamos sempre atentos a cuidar da natureza que nos destes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor, conversar sobre amigos, amizades. Quem é amigo; o que os amigos 
fazem; como você é e o que faz como amigo.

Um amigo – Quem pode ser um verdadeiro amigo? Amigo verdadeiro é o raio de sol quando tudo 
é tempestade. Amigo verdadeiro sempre está lá quando é chamado e se mostra feliz por poder 
ajudar. Para o amigo verdadeiro, toda vez que precisar “Não há problema”, você me dirá. Por 
isso, procure um amigo verdadeiro quando precisar. E o amigo verdadeiro será o que você é para 
ele, porque esse é o sentido da palavra “amizade”. Confiança, carinho e compreensão sem fim. 
Agradeço a você, meu amigo verdadeiro, por sua amizade tão especial e por me fazer sentir que 
sou alguém com quem você se importa! (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que é um amigo verdadeiro? Que atitudes você tem com seus 
amigos?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor, hoje queremos Te entregar todos os nossos amigos, para que todos sejam 
orientados para o bem da amizade verdadeira. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), levantar o conceito que trazem de felicidade. Discutir onde está a 
felicidade, nas coisas e objetos, ou nas pessoas, nas relações.

O que é a felicidade – Você está feliz hoje? O que você precisa para ser feliz hoje? Se você pensou 
em coisas do tipo ficar rico, comprar um carro, muitos aparelhos eletrônicos, muitas roupas, tênis 
de marca, brinquedos modernosos. Então você não respondeu corretamente a pergunta. Pense 
novamente no que pode fazer neste momento para você sentir-se mais feliz? É importante viver 
o presente, o hoje, e agradecer pelo que temos. Ser feliz não é ficar desejando coisas, acumular 
objetos, desejar o que não se tem. Ser feliz é estar numa família, ter uma escola para frequentar, ter 
colegas e amigos e saber que somos cuidados e muito queridos por nossos pais e/ou responsáveis 
e na nossa escola. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual é sua definição de felicidade hoje? O que realmente você precisa para 
ser feliz?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus nosso Pai, recebe em Tuas mãos a oferenda da nossa vida e da vida de nossos 
amigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre festas populares. Sobre a importância de manter 
e vivenciar as tradições recebidas da família, da igreja, da cultura local.

Viva Santo Antônio – Viva Santo Antônio! Viva o santo casamenteiro! Antônio foi um grande 
pregador dos ensinamentos de Jesus, o que o fez ser proclamado doutor da Igreja. E ele, Antônio, 
não pregava nada sobre casamentos. O que aconteceu, e de onde vem a sua fama, é que ele 
apenas ajudava mulheres humildes a conseguirem um dote e um enxoval para o casamento, já 
que era exigência da época. Assim, conta uma lenda, que certa vez, em Nápoles, havia uma moça 
cuja família não podia pagar seu dote para se casar. Desesperada, a jovem foi até Antônio que 
lhe entregou um bilhete e disse para procurar um certo comerciante. O bilhete dizia apenas que 
o comerciante desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do papel. O homem não se 
importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram 
necessários 400 escudos da prata, que era muito dinheiro na época, para que a balança atingisse 
o equilíbrio. O comerciante se lembrou que um dia havia prometido 400 escudos de prata para 
Antônio e até então não havia cumprido a promessa. Assim, a moça pôde se casar, conforme os 
costumes da época. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, é importante celebrar e festejar a nossa cultura?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, que estejamos de coração alegre e feliz para celebrar Santo Antônio. 
Que saibamos valorizar a cultura recebida de nossa família, da Igreja e desta Comunidade. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a alegria e a tristeza, mas frisar que a alegria atrai 
mais alegria. Todos gostam de conviver com pessoas alegres, pois a a pessoa alegre traz alegria 
para quem está sofrendo e para o mundo. Vamos cultivar a alegria.

A casa dos mil espelhos – Há algum tempo atrás existia, numa distante e pequena vila, um lugar 
conhecido como “A Casa dos Mil Espelhos”.
Certo dia, um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitá-lo.
Quando lá chegou, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada 
com suas orelhinhas bem levantadas e abanando a sua cauda, tão rapidamente quanto podia.
Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos a 
abanarem as suas caudas, tão rapidamente quanto a dele.
Nesse momento, deu um enorme sorriso e foi correspondido com mil sorrisos enormes. Quando 
saiu da casa, pensou: ‘Que lugar maravilhoso! Voltarei sempre, um milhão de vezes’.
Na mesma vila havia outro pequeno cãozinho, não tão feliz quanto o primeiro, que decidiu também 
visitar a casa.
Subiu lentamente as escadas e espreitou através da porta.
Quando viu mil cães a olhá-lo fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou assustado ao ver mil 
cães a rosnar-lhe e a mostrar-lhe os dentes.
Saiu correndo e pensou: “Que lugar horrível, nunca mais volto aqui!”

Ensino Fundamental – Você gosta de viver perto de uma pessoa feliz? Você sabe que uma pessoa 
feliz pode tornar mil outras pessoas felizes ao seu redor, como se vê no espelho? Mas uma pessoa 
triste, ranzinza, não atrai amigos e não é feliz. 

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos pessoas 
felizes e a termos muitos amigos e colegas.

Oração – Meu Jesus, dá-me felicidade e sabedoria para que eu possa estar sempre feliz e fazer os 
outros felizes ao meu redor.  Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre dificuldades. O que é dificuldade; como eles 
enfrentam as dificuldades; quem os ajuda nas dificuldades.

A história do menino treinado por Deus – Davi foi um dos maiores reis dos tempos bíblicos. Era 
um homem experimentado nas batalhas de seu país. Quando jovem matou Golias num desafio 
fora do comum, conquistando grande vitória sobre os Filisteus. Davi era harpista e escrevia canções 
contando as suas lutas, vitórias, derrotas, enfim contando história da sua vida. No salmo 144,1 Davi 
escreve algo sobre si mesmo, que nos ensina uma grande lição de vida. Ele escreveu o seguinte: 
“Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos 
para a guerra”. (Edílson Ramos, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem dificuldades em sua vida? Quais são as suas dificuldades? Como 
você enfrenta suas dificuldades? A quem você pede ajuda em suas dificuldades?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ajuda-nos a enfrentar nossas dificuldades. Que tenhamos fé e saibamos 
contar com Tua ajuda. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre acreditar no que os adultos falam e ter fé em 
Jesus. Saber se fazem o que os pais e/ou responsáveis e professores(as) ensinam; se confiam que 
Jesus está sempre com eles e os protege. 

A história do moço desconfiado – Tomé não estava na sala com seus amigos quando Jesus 
apareceu. Por isso, não acreditou no que contaram a ele. Aos amigos ele disse: Não acredito que 
Jesus esteja vivo. Só vou acreditar se ver os buracos dos pregos nas mãos dele e a ferida feita no 
seu peito, pela espada dos soldados. Tomé precisou esperar uma semana até que Jesus viesse ver 
seus amigos de novo. Dessa vez, Tomé estava junto com seus amigos. Então Jesus disse: Tomé, 
ponha o dedo nos buracos que os pregos fizeram em minhas mãos e também na ferida que a 
espada dos soldados deixou. Então Tomé acreditou. Disse Jesus: Você agora está feliz porque me 
viu. Mas quem acreditar em mim sem me ver será ainda mais feliz que você. (Interpretação livre, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Em quem você mais acredita? Qual o significado da vida de Jesus para você 
? O que Jesus pregou e nos ensinou?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos a caminhar para o nosso amanhã contribuindo hoje 
com a construção de um mundo mais bonito e melhor para todos. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), ouvir das crianças sobre anjos; quem são anjos na vida de cada 
um; o que os anjos fazem para eles.

A história de um anjo especial – Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Dizem-me que 
estarei sendo enviado à Terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso? 
Deus disse: Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará 
conta de você. Mas diga-me, Senhor, aqui no Céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que 
é suficiente para que eu seja feliz? Serei feliz lá embaixo? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A 
cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender 
quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência 
e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser Lhe falar? Seu anjo juntará 
suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi dizer que na Terra há pessoas más. Quem me protegerá 
deles? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Mas eu serei 
sempre triste porque eu não Lhe verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre Mim, lhe ensinará a 
maneira de vir a Mim, e Eu estarei sempre dentro de você. Havia muita paz no Céu, mas as vozes 
da Terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente: Oh Deus, se eu estiver 
pronto, diga-me por favor, o nome do meu anjo? E Deus respondeu: Você chamará seu anjo de 
mãe. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Em sua vida há anjos? Quem são seus anjos? O que fazem para você os 
anjos de sua vida?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que saibamos contar sempre com os anjos que colocas em nossa vida. 
Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre presentes. Quais são os melhores presentes; vale 
mais a embalagem bonita ou o presente.

Cada pessoa é um presente – As pessoas são presentes! Algumas chegam em embalagem bonita, 
outras em embalagem comum. Existem ainda aquelas que chegam em embalagem machucada. 
Existem aquelas que chegam registradas, são presentes valiosos. Porém, a embalagem é superficial. 
O presente não é a embalagem, mas o conteúdo. Você, eu e outras tantas pessoas, todos somos 
presentes umas para as outras. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quais são as pessoas que são verdadeiros presentes em sua vida? Como 
são as pessoas que você considera um presente para você? 

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, obrigado pelos valiosos presentes que de Ti recebemos. 
Obrigada principalmente pelo valioso presente que Tu és. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de junho



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

junho

141

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre peraltices, bagunças, espertezas. Procurar saber 
por que muitas crianças são inquietas; por que gostam de bagunçar tudo; e por que gostam muito 
de brincar.

Criança peralta, criança feliz – Felicidades e peraltices. O quê? Você não é uma criança peralta. 
Mas saiba de uma coisa, não fique triste porque acham você peralta, bagunceira, danada e tantas 
outras coisas. Tudo isso, todas essas peraltices são sinal de inteligência e você é muito, muito 
inteligente. Que Deus do céu, nosso querido Pai, lhe conserve assim, uma criança cheia de vida, 
inteligência e ternura. Que todos os seus sonhos se realizem para que você seja sempre uma 
criança feliz e cheia de amor para repartir com todos que lhe querem bem. Pule, brinque, divirta-se 
e comemore bastante. Seja muito feliz, pois você é só uma criança muito amada por Deus. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quais são suas principais qualidades? Suas qualidades o identificam com 
quem?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que neste dia sejamos tocados pelo Teu amor e que saibamos ser crianças 
muito felizes sempre. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar se é possível um cavalo voar. Quem pode voar; por que 
cavalo não pode voar. Pedir para falar sobre coisas possíveis e coisas impossíveis. O que é possível 
eles fazerem.

A história do cavalo voador – Um poderoso rei condenou um humilde súdito à morte. O homem, 
prestes a ser executado, propôs e teve a concordância do rei, permiti-lo ensinar o cavalo real a 
voar. Caso não conseguisse, no prazo de um ano, então sua sentença seria cumprida. “Por que 
adiar o inevitável?”, perguntou-lhe um amigo. “Não é inevitável”, ele respondeu. “As chances são 
quatro a um a meu favor. Dentro de um ano o rei pode perder o trono. Eu posso fugir. O cavalo 
pode fugir. Eu posso ensinar o cavalo a voar. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Existe possibilidade de fazer um cavalo voar? Você faz combinados, promete 
coisas que não cumpre? Como você se sente quando não cumpre com o que promete?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, precisamos sempre de Tua luz para ver o caminho e de Tua bênção 
para cumprir o que combinamos e prometemos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre Jesus. Onde está Jesus; o que Jesus faz; quem é 
Jesus para eles.

Onde está Jesus? – O domingo chegou e Maria foi até a caverna onde Jesus tinha sido colocado. 
Quando chegou, viu que a pedra tinha sido tirada da entrada. Oh, não! Alguém tirou Jesus daqui! 
Ela correu para contar aos amigos de Jesus. Mais tarde, quando ela voltou, ouviu alguém falar atrás 
dela: Maria! Maria se virou para ver quem estava chamando. Era Jesus. Ele já não estava morto. 
Estava vivo! Naquela noite, alguns dos amigos de Jesus estavam numa sala com as portas fechadas 
e, de repente, Jesus apareceu ali. Ele conversou com seus amigos por um bom tempo. Eles ficaram 
alegres porque Jesus estava ali, vivo de novo. Foi a coisa mais maravilhosa que já aconteceu! 
(Interpretação livre, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, onde está Jesus? Você busca por Jesus?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, queremos encontrá-Lo, que possamos buscá-Lo e estar na Tua 
presença todos os dias. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , levantar informações sobre as histórias que sabem de São João. 
Conversar sobre o que é ser anunciador; quem São João anunciou.

Dia de São João – João Batista é parente de sangue de Jesus. Sua mãe, Isabel, era prima de Nossa 
Senhora, e as duas engravidaram no mesmo período. Assim que o anjo anunciou a Nossa Senhora 
que ela tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus, ela foi ao encontro da prima 
Isabel para ajudá-la. Depois de um tempo Maria voltou para casa. Dizem que Nossa Senhora e sua 
prima combinaram que assim que o filho de Isabel nascesse, ela acenderia uma grande fogueira 
para que ela ficasse sabendo. E assim aconteceu quando nasceu João, o primo de Jesus, que 
tinha como missão anunciar para todos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Depois que João 
cresceu ele proclamava bem alto que estava para chegar alguém tão importante que ele não era 
digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Claro que essa pessoa importante era Jesus, o 
Filho de Deus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você sabe sobre a história de São João? Você sabe qual foi a maior 
importância de João Batista, para a vida de Jesus?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – São João Batista, intercede por nós junto a Deus para que nos abençoe e nos dê a graça 
de também anunciar Jesus, o Filho de Deus. Amém.

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar o que é necessário fazer, que coisas, que atitudes 
precisam deixar para trás para crescer.

A história da vaquinha que foi para o brejo – Era uma vez um sábio chinês e seu discípulo. Em 
suas andanças, avistaram um casebre muito pobre onde vivia uma família com três filhos pequenos 
e uma vaquinha magra e cansada. Com fome e sede, o sábio e o discípulo pediram abrigo e foram 
recebidos. O sábio perguntou como conseguiam viver na pobreza. O senhor vê aquela vaca? Disse 
o homem. Dela tiramos todo o sustento. Ela nos dá leite que bebemos e transformamos em queijo 
e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. Assim que vivemos. 
O sábio agradeceu e partiu com o discípulo. Nem bem fizera a primeira curva na estrada, ele disse 
ao discípulo: Volte lá, pegue a vaquinha, leve-a ao precipício e atire-a lá em baixo. O discípulo não 
acreditou. Não posso fazer isso, mestre! Como pode ser tão ingrato? A vaquinha é tudo o que eles 
têm. Se a vaca morrer, eles morrem! O sábio, como convém aos sábios, apenas respirou fundo e 
repetiu a ordem: Vá lá e empurre a vaquinha. Indignado o discípulo assim fez. E a vaca estatelou-
-se lá embaixo. Alguns anos se passaram e o discípulo num certo dia decidiu voltar àquele lugar. 
Queria ajudar aquela família. Mas ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que seus olhos 
viram. No lugar do casebre havia um sítio maravilhoso, com árvores, piscina, carro. No quintal, 
crianças, lindas, robustas. O coração do discípulo gelou. Aproximou-se e perguntou quem estava 
morando lá. Foi informado e reconheceu que era a mesma família de antes. Espantado, perguntou: 
Mas o que aconteceu? Estive aqui com meu mestre e era um lugar miserável. O que o senhor fez 
para melhorar de vida? O homem olhou para o discípulo, sorriu e respondeu: Nós tínhamos uma 
vaquinha, de onde tirávamos o nosso sustento, era tudo o que possuíamos, mas um dia ela caiu 
no precipício e morreu. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas. E foi assim, buscando 
novas soluções, que hoje estamos muito melhor que antes. (Autor desconhecido, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – O que você aprende com a história da vaca que foi para o brejo? Do que 
você precisa se desfazer para crescer?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, precisamos de Tua luz para ver o caminho, de Tua bênção para 
crescer e contribuir fazendo o bem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de junho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre curiosidades. Quais são as curiosidade que os 
alunos(as) têm; para quem contam e perguntam sobre as curiosidades...

A história da borboleta azul – Um pai, viúvo, morava com suas duas filhas curiosas e inteligentes. 
As meninas sempre faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não. Como 
pretendia oferecer a elas a melhor educação, mandou as meninas passarem férias com um sábio 
que morava no alto de uma colina. O sábio sempre respondia todas as perguntas sem hesitar. 
Impacientes com o sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta que ele não saberia 
responder. Então, uma delas apareceu com uma borboleta azul que usaria para pregar uma peça 
no sábio. O que você vai fazer? Perguntou a irmã. Vou esconder a borboleta em minhas mãos e 
perguntar se ela está viva ou morta. Se ele disser que está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-
la voar. Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la e esmagá-la. E assim qualquer resposta que 
o sábio nos der estará errada! As meninas foram assim ao encontro do sábio. Tenho aqui uma 
borboleta azul. Diga-me sábio, ela está viva ou morta? Calmamente o sábio sorriu e respondeu: 
Depende de você. Ela está em suas mãos. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é um aluno curioso? Você se esforça para aprender e conhecer os 
mistérios do mundo?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus, nosso bom Pai, que saibamos ser crianças curiosas, para conhecer todas as belezas 
que colocaste no mundo para nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre informações, devoções a São Pedro e São Paulo. 
Trabalhar a ideia de que Pedro e Paulo foram dos primeiros a acreditar no que Jesus ensinou e a 
segui-Lo. 

A história de Pedro e Paulo, amigos de Jesus – Pedro era pescador e foi chamado pelo próprio 
Jesus para ser do grupo dele. Largou tudo que tinha e seguiu o Mestre. Ele esteve presente nos 
momentos mais importantes da vida de Jesus. No início Pedro era fraco na fé, chegou a negar 
Jesus. Mas, após o Pentecostes, que é a subida aos céus de Jesus, Pedro iniciou sua missão, o 
que o tornou líder da primeira comunidade cristã. Jesus foi o tipo de Mestre que gostava de saber 
que opiniões corriam a seu respeito. E eram muitas, mas sempre incompletas e várias totalmente 
erradas. Certa vez, Jesus perguntou para seus discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro 
logo responde em nome de todos: Você é o Messias, o Filho do Deus vivo! A resposta é correta 
e completa, e então Jesus diz: Não foi sua inteligência quem lhe revelou isso, foi o meu Pai do 
céu. Então disse Jesus: Eu revelo quem você é: Você é Pedro e sobre esta Pedra edificarei a minha 
Igreja. E lhe darei as chaves do Reino de Deus para você abrir e fechar. Já Paulo descendia de 
uma família de judeus que observava rigorosamente a religião dos seus pais e/ou responsáveis 
e era muito ligado com a vida e a cultura do Império Romano. Falava e escrevia várias línguas, o 
aramaico, hebraico, grego e latim. Paulo chegou a perseguir, prender e matar cristãos, acreditando 
que estava fazendo o correto para com Deus. Mas depois que conheceu Jesus mais de perto e de 
se batizar, Paulo se tornou cristão e começou a pregar até na sinagoga. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece a vida dos discípulos de Jesus? O que a história de São Pedro 
e São Paulo ensina para nós, os cristãos de hoje?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – São Pedro e São Paulo, pedimos que nos ensinem a sermos verdadeiros amigos de 
Jesus. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a função de um marinheiro. O que acontece com 
um barco sem marinheiro. Perguntar quem é/são o/s marinheiro/s deles; como o/s marinheiro/s 
cuidam da vida de cada um.

A história de um marujo – Certa vez um jovem marinheiro teve que subir até o mastro para 
acalmar o barco durante uma tempestade. Acontece que as ondas levantavam o barco para alturas 
estonteantes. Ao mesmo tempo, logo em seguida, as ondas jogavam o barco em direção às 
profundezas do mar. O jovem marujo ficou tonto, começou a sentir vertigem e estava quase caindo 
quando o capitão gritou: “Moço, olhe para cima”. De maneira decidida, o marinheiro desviou o 
seu olhar das ondas ameaçadoras e olhou para cima. E só assim ele conseguiu subir com segurança 
e executar a sua tarefa. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que faz um marinheiro? Quem tem a função de marinheiro em sua vida?

Todos: Santo Antônio, São João e São Pedro, acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, pedimos que Tu sejas  o marinheiro a conduzir e a orientar a nossa 
vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar.

E vamos ainda conhecer a história muito especial de Malala Yousafzai, uma jovem 
que hoje luta pelos direitos e defesa das mulheres que sofrem.

Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons 
colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

 

FELIZ MÊS DE JULHO!
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o que não conseguem fazer e precisam dos outros.

A história da assembleia na carpintaria – Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha 
assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Um martelo exerceu a 
presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa? Fazia muito 
barulho. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo 
que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por 
sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, 
entrando sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro que 
sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento 
entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro 
e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria 
ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra 
e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas 
qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, e 
concentremo-nos em nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o 
parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e 
exato. Sentiram-se então uma equipe e muita alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que é fazer trabalho em equipe? O que significa fazer parte de 
uma equipe?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ensina-nos a viver juntos. Que possamos sempre respeitar uns aos 
outros. Amém!

Ou...

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre livros e textos sagrados. Onde são encontrados; 
o que os textos sagrados falam.

O livro mais lido no mundo – Todos sabem que a Bíblia não é um livro comum. Muitos estudam 
e querem conhecer a Bíblia que foi escrita por homens, mas toda a direção veio de Deus. Quem 
lê a Bíblia encontra muitas respostas para suas perguntas e tem paz e felicidade. Quem conhece 
sabe que a Bíblia se divide em duas grandes partes. Uma é o Velho Testamento e a outra o Novo 
Testamento. E cada uma dessas partes se divide em partes menores, que se chamam livros. É na 
Bíblia que encontramos a história e os ensinamentos de Jesus. Estes estão no Novo Testamento, 
começando nos Evangelhos. Eles falam do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 
No livro dos Atos dos Apóstolos, sabemos como foi o começo da Igreja e como coloca em prática 
o que Jesus viveu. Depois vêm as Epístolas, que são cartas escritas pelos apóstolos. Assim dá para 
entender porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é texto sagrado? Onde encontramos textos sagrados? Para 
que servem os textos sagrados?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso querido amigo, orienta nossas intenções e concede-nos que possamos 
conhecê-Lo nas Sagradas Escrituras. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre brincar de casinha. Quem brinca de casinha; como 
se faz uma casinha; a casinha pode desmanchar; e a casa que moram pode desmanchar...

A história de uma casa na areia – Todos que passavam, diziam: Essa não! Construir uma casa 
na areia! O espanto tinha motivo. Todos sabem que os alicerces de uma casa precisam de lugar 
firme. E aconteceu! No primeiro vendaval a casa caiu. Veja o que Jesus disse: “Quem ouve meus 
ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na 
rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém 
ela não caiu porque havia sido construída na rocha”. (Interpretação livre, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você o que significa construir uma casa na rocha?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus nosso amigo, ensina-nos a construir a nossa casa na rocha que Tu és , para que seja 
bem firme e forte. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre espelhos. O que se vê num espelho; para que 
serve o espelho.

Maria, o nosso espelho – Uma jovem, muito vaidosa, pediu à sua mãe que lhe desse um espelho. 
Dias depois a mãe lhe dá o presente. Dentro do lindo pacote encontrou três pequenos embrulhos. 
Abriu o primeiro e encontrou um lindo espelho de cristal, em que a vaidosa menina poderia 
contemplar a sua formosura. Junto estava um bilhete que dizia: Espelho para a minha filha ver 
o que é. Abriu o segundo e encontrou, com bastante desapontamento, uma pequena caveira. E 
outro bilhete que dizia: Espelho para a minha filha ver o que vai ser um dia. Abriu por fim o terceiro 
embrulho e encontrou uma linda imagem de Nossa Senhora. E num bilhete dizia: Espelho para a 
minha filha ver o que deve ser para ir para o céu. (Padre Xisto Pontarolo Bobato, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Para que serve um espelho? O que mostra um espelho? Quem serve de 
espelho para você? 

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, ensina-nos a nos espelhar em Teu Filho Jesus e em Tua Mãe, Maria 
Santíssima. Amém!

Ou...

Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre pessoas que fazem o bem, que ajudam os outros. 
E ilustrar com a vida de Maria Romero.

A história de Maria Romero Meneses – Maria Romero nasceu em 1902 em Granada, na Nicarágua, 
e pertencia a uma família bem religiosa católica. Gostava de estudar música, desenho e pintura, 
possuindo um raro talento para as artes. Aos doze anos, entrou para a escola das Filhas de Maria 
Auxiliadora. Mas por causa de uma grave doença, logo teve de voltar para casa. Mas seis anos depois, 
estava formada e lecionava naquela mesma escola. Em 1923, consagrou-se totalmente a Deus e 
a Nossa Senhora e se fez Irmã Salesiana. Depois foi para a missão na Costa Rica, onde ensinava 
música, desenho e datilografia e catequese para jovens. Também ali, trabalhava e socorria famílias 
pobres e marginalizadas, e criou vários cursos para ajudar jovens e adultos carentes. Fundou ainda, 
com a disponibilidade de alguns médicos e enfermeiros de boa vontade, um hospital de clínicas 
gerais, destinado ao atendimento de toda a comunidade, mas beneficiando especialmente os 
pobres. Mas não foi só isso, também construiu um número de casas destinadas aos desabrigados. 
No ano de 2000, Maria Romero foi reconhecida pelo bem que fez à população da Nicarágua, e foi 
beatificada pelo Papa João Paulo II. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que a história de Maria Romero lhe inspira ?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos a nos inspirar em Maria Romero para fazer esse 
mundo ser melhor e mais bonito, especialmente para as crianças. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o direito à educação. Perguntar sobre crianças na 
escola e fora da escola; e sobre o direito das crianças estarem na escola.

A história da menina que luta para ter direito de ir para a escola – Em 2012 uma adolescente 
paquistanesa, chamada de Malala Yousafzai, se tornou manchete no mundo todo. Malala foi 
reconhecida por lutar pelas meninas de seu país, queria que todas tivessem direito a educação 
escolar e aprendessem a ler e a escrever. A jovem de 15 anos defendia em público o direito das 
meninas de seu pais e/ou responsáveis a frequentarem a escola. Um dia estava indo para a escola, 
em um ônibus escolar, e Malala foi baleada na cabeça por um membro do Talibã. Ela conseguiu ser 
socorrida e sobreviveu, o que lhe deu força e mais ainda desejo de estudar. Assim, se tornou uma 
menina adolescente atual e com influência mundial pelo direito à escola, o que a fez a vencedora 
mais jovem de um Prêmio Nobel da Paz. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você se interessa por saber e conhecer melhor a vida de Malala Yousafzai? 
O que você admira numa jovem como Malala Yousafzai?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, que saibamos aproveitar do direito à escola. Que sejamos alunos 
aplicados e estudiosos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre Malala Yousafzai. Que informação sabem; se viram 
nos noticiários; se conhecem Malala; o que gostam e admiram em Malala.

A história da menina Malala e a escola – Sabemos que no Paquistão, como também em outros 
países no Oriente Médio, meninas e mulheres são vistas de forma diferente e, por essa razão, não 
têm os mesmos direitos que os homens. Das meninas e mulheres se pede e espera que apenas 
cozinhem e sirvam seus pais e/ou responsáveis e irmãos do sexo masculino. Meninos e homens 
podem andar livremente pela cidade, já meninas e mulheres não têm autorização para sair de casa 
sem que um parente do sexo masculino as acompanhe. Não foi assim com Malala. Com o apoio do 
pai, mostrou desde muito cedo que com ela as coisas seriam diferentes. Malala sempre frequentou 
a escola, desde criança, algo que não é normal e nem comum para uma menina no Paquistão. Isso 
porque seu pai, Ziauddin Yousafzai, tinha uma escola e sempre incentivou a filha a se dedicar aos 
estudos. Malala sempre foi admirada por sua família e aos 11 anos criou um blog em que defendia 
o direito das meninas de estudarem e recebeu o total apoio de seu pai e de sua mãe. Aos 12 
anos, passou a ir para a escola escondida, uma vez que o direito de estudar havia sido negado às 
meninas de seu país. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você valoriza a sua escola? Você se esforça para ser um bom estudante?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, que possamos valorizar o nosso estudo e agradecer sempre pela escola 
que nos ensina a sermos melhores. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre oportunidades. Como aproveitar o dia para 
brincar, estudar, ajudar, fazer o bem, descansar.

A história do Malala Day – O dia 12 de julho foi declarado pela ONU o Malala Day, em homenagem 
à garota paquistanesa Malala Yousafzai. Já vimos que ela é uma sobrevivente de um atentado após 
levar um tiro na cabeça por querer que todas as meninas tivessem direito a ir à escola e estudar. Na 
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos EUA, no dia em que também comemorava o seu 
16º aniversário, discursou dizendo: “Malala Day não é o meu dia. É um dia de toda menina, toda 
mulher, toda jovem, toda pessoa que luta pelos seus direitos. Há centenas de pessoas ativistas 
lutando. E eu estou aqui de pé, não por mim, mas por aqueles que batalham para viver em paz, 
por oportunidades, por educação”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: você sabe aproveitar as oportunidades que aparecem para aprender 
mais, ajudar os outros, colaborar em casa e na escola?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, que possamos ser mais irmãos uns dos outros e semear o 
respeito aos direitos de cada um. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre as ansiedades. Quem fica ansioso; quem quer 
logo as coisas; quem não tem paciência. E como fazer para viver bem com o que se tem hoje.

A história de uma entrevista com Deus – “Então você quer entrevistar-me?”, perguntou Deus. 
“Bem... respondi, se Você tem algum tempinho para mim.” Ele sorriu e disse: “O meu tempo se 
chama eternidade, quer dizer que dá tempo para tudo! O que é que você quer saber?” “Quero 
saber o que mais lhe impressiona nos seres humanos?” E Deus respondeu: “É interessante como 
as pessoas se fartam de ser crianças. Têm pressa por crescer, e depois que crescem suspiram por 
voltar a ser crianças. Primeiro as pessoas perdem a saúde para ter dinheiro. Logo em seguida 
perdem o dinheiro para ter saúde. Pensam muito ansiosamente sobre o futuro, e descuidam do 
presente. Assim, não vivem o presente e nem o futuro. As pessoas vivem como se fossem morrer 
e acabam morrendo sem viver tudo que elas têm para viver todos os dias.” (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é ansioso ou ansiosa? O que você ganha com a ansiedade? O que 
você perde com a ansiedade?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Deus, faz com que sejamos crianças felizes com o que temos. Ajuda-nos a 
viver felizes também com nossos pais, amigos e colegas. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o que as crianças podem ensinar para os pais, 
para os adultos e até para os professores(as).

A história das crianças que sempre sabem tudo – Vocês mandam as crianças à escola, diz Deus. 
Acho que é para esquecer o que elas sabem. Seria melhor mandar os pais e/ou responsáveis para 
a escola. Eles é que precisam de escola. Mas, naturalmente, deveria ser uma escola dos meus 
ensinamentos, os ensinamentos de Deus. Não uma escola qualquer. Imagina-se que as crianças 
nada sabem, e que os pais e/ou responsáveis e a gente grande é que sabem tudo ou quase tudo. 
Mas eu lhes garanto, é bem o contrário, aliás, é sempre o contrário. São os adultos que não sabem 
direito das melhores coisas. São as crianças que sabem da alegria, de brincar, de amizade, de 
amor... e de tantas coisas maravilhosas. São as crianças que sabem tudo. (Charles Péguy, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você destacaria, o que você sabe, que poderia ensinar para os 
adultos?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, que saibamos aproveitar bem do nosso tempo para conviver, brincar, 
rezar, estudar, descansar e nos divertir. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre felicidade. Onde está a felicidade; o que é a 
felicidade; quem tem felicidade.

Você sabe onde está Deus agora – Você sabe onde Deus está agora? Sabe, Ele está onde houver 
o amor e a caridade, Deus aí está. E é nesta situação, neste lugar que também está a nossa maior 
felicidade. Para melhor entender: perguntou um rei a um poeta, qual é a pessoa mais feliz? Deus, 
disse o poeta. Perguntou o rei: E entre os homens? Disse o poeta: Quem for mais parecido com 
Deus. Que resposta e que verdade a nossa felicidade está quando formos mais parecidos com 
Deus. Pois, sendo Deus Amor, quem mais ama é mais parecido com Ele, quem mais ama vive mais 
e é mais feliz. (Clement e Kesselmeier, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é felicidade? O que é que faz a verdadeira felicidade estar 
em você?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que sejamos capazes de sempre amar-Te sem medida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ‘riquezas’. Para que serve a riqueza; quais são as 
verdadeiras riquezas; como conseguir a verdadeira riqueza.

A história do mundo futuro – Um rei pegou todos os seus bens e doou aos pobres. E foi muito 
censurado por todos os seus parentes. Aí ele respondeu: Os meus avós amontoaram tesouros na 
terra. Eu vou acumular no céu. Meus avós amontoaram seus tesouros num lugar onde as pessoas 
podem roubar. Eu os acumulo num sítio onde ninguém lhes conseguirá colocar a mão. Meus avós 
amontoaram suas riquezas para este mundo. Eu quero acumular riqueza para o mundo futuro. 
(Arnaldo Niskier, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você o que é riqueza? Quais são as verdadeiras riquezas e como 
consegui-las?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido Deus, ajude-nos a conhecer a verdadeira riqueza que se encontra na tua Palavra 
e nos teus ensinamentos. Amém! 

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre conhecimentos, aprendizagens. Por que é 
importante conhecer? Por que é mais importante aprender?

A história do papel e a tinta – Certo dia, uma folha de papel que estava em cima de uma mesa, 
junto com outras folhas exatamente iguais a ela, viu-se coberta de sinais. Uma pena, molhada de 
tinta preta, havia escrito uma porção de palavras em toda a folha. “Será que você não podia ter me 
poupado desta humilhação?” Disse a folha de papel, furiosa, para a tinta. “Espere! Respondeu a 
tinta. Eu não estraguei você. Eu cobri você de palavras. Agora você não é mais apenas uma folha 
de papel, mas, sim, uma mensagem. Você é guardiã do pensamento humano. Você se transformou 
num documento precioso”. Pouco depois, alguém foi arrumar a mesa e apanhou as folhas de 
papel para jogá-las na lixeira. Subitamente, reparou na folha escrita com tinta. Então, jogou fora 
todas as outras e guardou apenas a que continha uma mensagem. (Leonardo da Vinci, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma folha de papel em branco ou cheia de mensagens? Que 
mensagens estão escritas em você?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, faça-nos expressão do Teu amor, expressão da Tua luz para que sejamos luz no 
caminho de nossas famílias e de nossos amigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre amigos. O que é ser amigo. O que significa ter um 
amigo. O que faz o verdadeiro amigo. Por que é importante ter amigos?

Um dia para comemorar o Amigo – Ter um amigo é ter alguém para se alegrar, vibrar, dividir 
preocupações. Ter um amigo é ter apoio nas horas tristes e difíceis. Ter um amigo é ter proteção. 
Ter um amigo é poder falar a verdade que ajuda e faz crescer. Ter um amigo é ter em quem confiar. 
Ter um amigo é ter um tesouro raro e só encontrado em corações bons. Ter um amigo verdadeiro 
é ter uma benção. Ter um amigo verdadeiro é como estar no coração de Deus. Pois a verdadeira 
amizade é generosidade, sinceridade, verdade e a alegria de pessoas que mostram, uma para a 
outra, o amor de Deus presente em cada um. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: quem são seus amigos verdadeiros? De quem você é amigo 
verdadeiro? Por que é importante sermos e termos amigos verdadeiros?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos. 

Oração – Jesus, nosso verdadeiro amigo, obrigado pelos nossos amigos e amigas. Ajude-nos a 
cultivar a amizade que nos faz crescer. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre abraços. O que sentem ao dar e ao receber 
abraços. Por que é importante abraçar e se deixar abraçar?

Um abraço – Um abraço esquenta até o nosso coração. Um abraço é as boas-vindas de volta para 
casa. É o desejo de felicidade numa partida. Um abraço é uma forma de dividir alegrias e tristezas. 
Um abraço é uma forma para amigos dizerem que se gostam. Um abraço significa o nosso amor 
para alguém com quem realmente nos importamos. Um abraço é a forma perfeita de mostrar 
o amor que sentimos, mas que palavras não podem dizer. Um abraço nos faz um bem enorme. 
Um abraço é sempre compreendido, não precisa de equipamentos, pilhas ou baterias especiais. 
Um abraço é simples, basta só abrir os braços e o nosso coração. (Autor desconhecido, domínio 
público, reescrito) 

Ensino Fundamental – Você abraça seus pais, familiares e amigos? O que um abraço provoca em você?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ajuda-nos para que sejamos crianças afáveis, de ternura e de muito amor 
para com nossos pais, familiares e amigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de julho



Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais

julho

166

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), tratar de ser cordial, educado e de bom humor, começando por 
cumprimentar as pessoas, nos lugares onde cada um chega.

Mensagem de cumprimentos – Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Você que chega na escola sempre 
cumprimente feliz seus amigos, colegas, professores(as) e funcionários. Cumprimente e ficará 
iluminado. Cumprimente e será melhor em seus estudos. Cumprimente e você terá alguns sorrisos 
de acolhimento. Cumprimente e sinta que começa mais uma troca de boas energias. Cumprimente 
e você terá reações que dirão a você que, mais uma vez, tudo vai dar certo. Cumprimente, isso 
se chama fé num novo dia, nova tarde ou nova noite. Cumprimente e tudo será de mais alegria. 
Cumprimente e o entusiasmo encherá seu coração. Cumprimente dando o melhor de si. Se você 
cumprimenta, você mostra que Deus está com você e isso se chama amor. Cumprimente e você 
terá uma boa manhã, uma boa tarde, um boa noite. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de ser cumprimentado por alguém que chega? Que sentimentos 
você tem quando alguém o cumprimenta? E você, tem o hábito de cumprimentar educadamente 
as pessoas?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que depositemos em Ti nossa fé e esperança, acreditando que nos 
acompanhas e estás conosco todos os dias. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre anjos. Quem são os anjos; o que os anjos fazem; 
com que anjos é possível cada um contar.

Os anjos que protegem você – Toda criança tem anjos designado por Deus, que a acompanham e 
protegem. Você sabe que anjo é alguém que está sempre conduzindo você por caminhos seguros, 
nas estradas do bem. Anjo são as pessoas que estão sempre ao seu lado, em todos os momentos, 
em qualquer situação, sejam elas tristes ou alegres. E mesmo que você se esqueça de seus anjos, 
eles estarão sempre do seu lado, ajudando, dando conselhos, conduzindo-o e orientando-o naquilo 
que você deve fazer. E você pode ter certeza de que anjos são assim, uma imensa luz, que não se 
apaga nunca, que não fica fraca, que jamais perde sua força e seu brilho. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quem são seus anjos? O que fazem a você os seus anjos?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso bom Jesus, sabemos que colocaste muitos anjos a nos proteger. Abençoa a todos 
os anjos que nos protegem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre avós. Pedir para que falem de seus avós. Como 
são os avós; o que fazem os avós; o que aprendem com os avós.

A história de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus – Hoje celebramos os pais e/ou 
responsáveis de Nossa Senhora, São Joaquim e Santa Ana, e que também foram avós de Jesus. O 
Evangelho conta que Santa Ana era estéril, ou seja, não conseguia ter filhos. Para uma mulher judia 
daquela época, ser estéril era uma tristeza muito grande, até a sociedade condenava. Joaquim e 
Ana tinham muita fé e oravam sempre a Deus. Um dia um anjo apareceu e falou a São Joaquim: Não 
tenha medo, a tua casa vai ter uma benção que será uma grande graça para toda a humanidade. E 
foi assim que Ana ficou grávida de uma menina, e eles deram a ela o nome de Maria. Essa menina 
veio ser portadora de uma grande graça de Deus, pois ela se tornou a mãe de Jesus, o nosso 
Salvador. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você sabe ou lembra de importante de seus avós ou de tios mais 
idosos? 

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos. 

Oração – São Joaquim e Santa Ana, protejam as nossas famílias e ajudem  todos os avós, para que 
sejam amados por seus filhos e netos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre bom humor. Pedir para expressar exemplos de 
pessoas com bom humor. Discutir e refletir por que é bom ter bom humor.

O contágio do bom humor – Faça como os passarinhos: comece o dia cantando. Cante qualquer 
coisa, cante desafinado, mas cante! Dê muita risada, ria dos problemas, ria de você mesmo. A 
gente começa a ser feliz quando é capaz de rir da gente mesmo. Ria abertamente para que todos 
possam se contagiar com a sua alegria. Não se deixe abater pelas coisas tristes. O bom humor é 
contagiante. Se você estiver bem-humorado, as pessoas ao seu redor também ficarão, e isso lhe 
dará mais força. Ponha amor em tudo que está ao seu alcance. Deixe que as pessoas saibam que 
você as estima, as ama, precisa delas, principalmente em família. (Autor desconhecido, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é bom humor para você? Quem você pode dizer que é uma pessoa 
de bom humor?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a sermos reconhecidos e que possamos ter sempre bom 
humor, sendo gratos pela vida que de Ti recebemos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre partilhar. Quem partilha o que tem; com quem 
partilha; o que partilha; que sentimentos surgem ao partilhar o que se tem.

A história do amor que nos aproxima de Deus – Certo dia, em uma comunidade, Valéria estava 
preocupada, pois estava muito frio e muitas pessoas que lá se encontravam não possuíam agasalhos 
para se proteger. Foi quando seu amigo Benício, vendo aquela cena, se aproximou de Valéria e 
disse: Valéria, faça um gesto caridoso e dê um agasalho para aquela senhora que está passando 
frio. Valéria disse para o amigo: Mas Benício, eu possuo poucas roupas, não está sobrando nada, 
e acho que posso precisar mais tarde quando vier mais frio. Benício ouvindo este pensamento 
da amiga reagiu dizendo: Querida Valéria, quando se faz caridade, não se deve fazer com o que 
sobra, pois a verdadeira caridade está em saber dividir o que se tem. Dar o que sobrou é muito 
fácil. Ter o objetivo de dividir o pouco que possui é maravilhoso aos nossos olhos e mais ainda aos 
olhos de Deus. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é caridade para você? Qual é a caridade que agrada a Deus e faz 
bem ao coração humano?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, obrigado por ser nosso amigo e constantemente estar presente 
abençoando nossa vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de julho
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ser criança. O que é ser criança; o que faz uma 
criança; como deve ser tratada uma criança.

Para você criança – Você, criança, que vive a correr, é a promessa de algo bom que vai acontecer. 
Você, criança, é a esperança do que cada ser humano poderia ser. Você, criança, é a mais pura 
inocência que todos deveriam ter. Você, criança, vivendo entre o sonho e a realidade, espalha 
amor e simplicidade. Criança que brinca, corre, pula e grita mostra ao mundo como se deve 
viver cada momento, feliz, como quem acredita em um mundo melhor que ainda vai haver. Você, 
criança, encanta a todos com seu amor e carinho. Você, criança, é promessa que vai se realizar. 
Você, criança,é a esperança da humanidade. Você, criança, é como um raio de luz a iluminar os 
caminhos, assemelhando-se ao Menino Jesus. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Defina para você o que é ser criança? Quando se deixa de ser criança?

Todos: Pedimos que Maria Romero Meneses acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, faz com que saibamos cultivar e valorizar as coisas boas e 
bonitas que colocaste em nossa vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de julho
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MÊS DE AGOSTO

Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar. 

E não é só isso. Este é um mês dedicado às vocações. Você já pensou sobre o que 
quer ser quando crescer? Qual será a sua vocação? 

Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a 
sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

FELIZ MÊS DE JULHO!

Agosto Dourado
Mês da conscientização
do aleitamento materno
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o que mais gostam de fazer; o que gostariam de 
ser quando crescerem; gostariam de ser igual a quem, quando forem adultos.

Mês vocacional – Este é um mês dedicado às vocações. Mas o que é vocação? Antes de tudo, 
vocação é um dom dado por Deus a cada um de nós. Ter uma vocação significa que devemos 
dar uma resposta a um chamado feito a cada um de nós por Deus. Assim, vocação é uma graça 
que Deus dá a cada um, para que possamos ajudá-Lo a concretizar o Seu projeto de amor. O mês 
de agosto é, assim, um tempo dedicado para pensar, refletir e orar pelas vocações. Esta primeira 
semana é dedicada às vocações sacerdotais. Sacerdote é aquele que age em nome de Jesus e é 
também quem representa o próprio Jesus dentro da comunidade. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é vocação para você? Você pensa na sua vocação? O que você vai 
fazer para dar sua resposta ao chamado de Deus?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, derrama sobre nós o Teu Espírito, que Ele nos dê sabedoria para ver o 
melhor caminho e generosidade para seguir a Tua voz. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre sentimentos pessoais. O que estão sentindo; para 
que serve o sentimento; como ter sentimentos voltados para os outros.

Conjugar o verbo servir – Que tal uma paradinha, pare seu corpo inteiro, pare até seu pensamento. 
Vamos pensar apenas em algumas coisas. Pensar em tudo de bom que existe aí dentro de seu 
coração. Saiba que você é uma pessoa maravilhosa, capaz de fazer muita coisa boa, feliz e amorosa, 
e que no seu coração estão guardados coragem e confiança suficientes para realizar seus desejos. 
Mas não se esqueça de buscar, em cada minuto de seus dias, motivos de alegria e esperança, não 
se importando com as situações complicadas e tristes que aparecem. Você deve escolher ser feliz 
e tornar isso possível, com pensamentos positivos, não perdendo nunca o entusiasmo pela vida 
e pelo amor, mas principalmente, tendo a certeza de que Deus sempre abençoa quem ama e faz 
da sua vida um conjugar o verbo servir a quem precisa. (Autor desconhecido, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Como você pode ‘conjugar o verbo servir’ com sua vida? 

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, faz com que conheçamos a nossa vocação. Que com alegria 
possamos responder ao Teu chamado. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre amigos. Que novos amigos fizeram na escola 
neste ano? Como ser e manter os verdadeiros amigos?

O amigo – Quando estamos tristes, sozinhos e preocupados, Deus nos manda um anjo, para ficar 
no nosso pé. Deus nos manda um anjo, para nos dar um colo, quando uma nuvenzinha escura 
quer ameaçar chover dentro de nós. Deus nos manda um anjo, para puxar nossas orelhas, quando 
caminhamos em caminhos tortos, e com carinho nos leva na direção certa. Deus nos manda um 
anjo, para sorrir conosco, comemorar nossas conquistas e nos motivar a continuar caminhando. 
Deus nos manda um anjo que tem a missão de abrir nossos olhos e nossos ouvidos, para vermos 
e ouvirmos tudo de bom que temos à nossa volta. A esse anjo, Deus chamou de amigo, e colocou 
em nossas vidas para nos mostrar que as coisas não são tão ruins quanto possam parecem. E que 
esse anjo sempre vai dar um jeitinho de nos fazer sentir melhor e de nos mostrar que por mais 
tristes que possamos estar, sempre vai ter alguém que nos ama e faria tudo para nos ver sorrir e ser 
feliz. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: quem é, ou quem são seus verdadeiros amigos na escola? Por que 
são seus amigos? O que um amigo faz por outro amigo?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, que chamaste discípulos a Te seguir, continua a repetir o 
convite. Dá-nos coragem para ouvir e atender ao Teu convite. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), refletir sobre felicidade. Ouvir alguns alunos sobre: o que é 
felicidade; o que faz felicidade; por que é bom ter felicidade.

Agenda da felicidade – O Sorriso é o cartão de visita das pessoas saudáveis. Distribua-o gentilmente. 
O Diálogo é a ponte que liga as duas margens entre as pessoas. Transmita-o bastante. O Amor é a 
melhor música na partitura da vida. Sem ele, você será um eterno desafinado. A Bondade é a flor 
mais atraente do jardim de um coração bem cultivado. Plante estas flores. A Alegria é o perfume 
gratificante, fruto do dever cumprido. Esbanje-o, o mundo precisa dele. A Paz na Consciência é 
o melhor travesseiro para o sono da tranquilidade. Viva em paz consigo mesmo. A Fé é a bússola 
certa para os navios errantes, incertos, buscando as praias da eternidade. Utilize-a sempre. A 
Esperança é o vento bom empurrando as velas do nosso barco. Chame-o para dentro de todos os 
seus dias. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é felicidade para você? Você tem felicidade? Você promove felicidade 
para seus pais, irmãos, amigos?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, mostra-nos a nossa vocação à felicidade. Obrigado pela 
oportunidade de podermos contribuir para o bem da vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

 

04 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), pedir que relatem coisas que fazem em casa e na escola e que os 
fazem ser felizes. Conversar sobre o que é preciso para ser feliz.

A arte de ser feliz – Acorde todos os dias com um sorriso. Esta é mais uma oportunidade que você 
tem para ser feliz. O dia que você tem hoje jamais voltará. Não o desperdice, pois você nasceu para 
ser feliz. Enumere as boas coisas que você tem na vida. Ao tomar consciência do seu valor, você 
será capaz de ir em frente com muita força, coragem e confiança. Trace objetivos para cada dia. 
Você conquistará seu arco-íris, um dia de cada vez. Seja paciente. Não se queixe do seu estudo, 
da sua rotina, pois é o estudo que mantém você alerta, em constante desenvolvimento pessoal, 
além disso, o ajuda a manter a dignidade. Não se deixe vencer, não seja igual, seja diferente. 
Se nos deixarmos vencer, não haverá surpresas, nem alegrias. Conscientize-se que a verdadeira 
felicidade está dentro de você. A felicidade não é ter ou alcançar, mas sim dar. Estenda sua mão. 
Compartilhe. Sorria. Abrace. A felicidade é um perfume que você não pode passar nos outros sem 
que o cheiro fique um pouco em suas mãos. O tempo para ser feliz é agora. O lugar para ser feliz 
é aqui. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você precisa para ser feliz? Você se preocupa em fazer o outro feliz?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, dá-nos forças para correspondermos com alegria ao Teu 
chamado e a sermos fiéis ao Teu amor por nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre família. Como são as famílias; qual a importância 
de se ter uma família.

Mês vocacional – Este é um mês dedicado às vocações. Mas o que é vocação? Antes de tudo, 
vocação é um dom dado por Deus a cada um de nós. Ter uma vocação significa que devemos dar 
uma resposta a um chamado feito a cada um de nós por Deus. Devido à comemoração do dia dos 
pais, esta semana é dedicada à vocação do matrimônio. A vocação ao matrimônio é muito bonita, 
pois faz com que a pessoa entregue a sua vida a outra pessoa, com muita dedicação e amor. Assim, 
se as mães tiverem como exemplo a mãe de Jesus, Maria, a Nossa Senhora; se todos os pais e/
ou responsáveis tiverem como exemplo São José, o pai terreno de Jesus; e se todos os filhos 
tiverem como exemplo Jesus, o Filho de Deus; toda a família vive a vocação que recebeu de Deus. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, qual a importância de se ter uma família?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Digamos todos: Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o Vosso nome. Venha a 
nós o Vosso Reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. 
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!

Ou...

Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil - Professor(a), pedir que definam o que é ser criança. Perguntar como as crianças 
são tratadas; como as crianças deveriam ser tratadas.

Ser criança – Quem é criança sabe perdoar. Quem é criança sabe amar. Quem é criança não 
guarda mágoas. Quem é criança gosta de brincar. Quem é criança precisa correr. Quem é criança 
sabe saltitar. Quem é criança também vai bagunçar. Quem é criança aprende todos os dias. Quem 
é criança também vai ensinar. Quem é criança precisa viver feliz. Ser criança é viver já é viver na 
eternidade. Ser criança é sonhar sonhos de esperança. Ser criança é fazer o mundo ser melhor. 
Quem dera se todos fossem criança todos os dias. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Defina o que é ser criança para você. No que a criança contribui com o 
mundo?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a contribuir com o mundo onde vivemos. Ajuda-nos a 
partilhar os dons que nos dás. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o amor. O que é o amor; por quem são amados; 
o que faz o amor; como amam as pessoas.

O amor – Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas, se não 
tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. 
Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os 
segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas dos seus lugares, mas, se não tivesse 
amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para 
ser queimado, mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e 
bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso: Quem ama não é grosseiro 
nem egoísta; não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém 
faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, 
porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. (Interpretação livre, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você consegue definir o que é o amor? Para que serve o amor?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, dá-nos coragem, que ainda somos crianças, para responder ao 
Teu chamado de amor. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre árvores. O que produzem; que bem fazem as 
árvores; para que servem as árvores; como devem ser tratadas e cuidadas as árvores.

A história da árvore – Olha bem para mim, com meus braços estendidos, com minhas mãos 
abertas, com meu coração cheio de bondade, eu sou uma árvore. Eu sou de uma espécie tão 
variada que produzo frutos em todas as estações, mesmo no inverno, mesmo quando o tempo 
está sombrio e faz frio sobre as pessoas e sobre o mundo. Olha bem para mim, sou uma árvore e 
digo a todos: Venham comer frutos, das árvores! Venham buscar meu sorriso. Venham usufruir do 
meu perdão. Venham colher minha amizade. Venham participar de minha alegria. Venham se servir 
na minha árvore. (Charles Singer, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que benefícios você destacaria de uma árvore? Você pode ser considerado 
como uma árvore boa?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos para que saibamos doar de nosso tempo, 
conhecimento, experiência, trabalho, esforço. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre sonhos. Quais são os sonhos e desejos que 
trazemos em nós? Todos os sonhos podem acontecer? Será que um dia deixaremos de sonhar? 
Qual a importância de ter sonhos?

Como as flores na primavera – Nossos sonhos se assemelham com a primavera. Nossos sonhos, 
desejos de crescer e de contribuir com as pessoas são como flores. Nossos sonhos até podem ser 
arrancados como uma flor. Mas onde tem primavera, nascem outras flores. Com sonhos é a mesma 
coisa, ou seja, onde há sonhos, eles se multiplicam, triplicam, quadriplicam... como as flores. Assim 
é a primavera, sempre volta e volta com tudo, reverdece e floresce tudo outra vez. Quantos mais 
sonhos temos, mais flores nascerão. O sonho é algo que está enraizado no nosso coração. Pessoas 
até podem roubar todas a flores, mas ninguém consegue roubar a primavera. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: quais são seus sonhos, seus desejos? Será que todos serão realizados? 
É importante, para você, ter sonhos?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, desperta em nós o chamado à vocação, para que com sabedoria possamos 
cumprir a nossa missão. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre religiosos e religiosas que entregam a vida para 
seguir Jesus. Vocês conhecem alguns religiosos que deixaram suas famílias para seguir Jesus? O 
que fazem essas pessoas?

Mês vocacional – Este é um mês dedicado às vocações. Mas o que é vocação? Antes de tudo, 
vocação é um dom dado por Deus a cada um de nós. Ter uma vocação significa que devemos dar 
uma resposta a um chamado feito a cada um de nós por Deus. Entre as vocações existe a vocação 
à vida consagrada. Deus chama algumas pessoas para se dedicarem totalmente ao seu serviço. 
Deus quer um mundo melhor para todos e dá como missão às Irmãs, aos Irmãos, Padres, Ministros, 
Pastores que cuidem de seu povo. No Evangelho de Marcos, os primeiros discípulos chamados 
disseram: “Eis que deixamos tudo e Te seguimos”. É exatamente o que religiosos e religiosas 
fazem até hoje, deixam tudo para seguir Jesus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Quem você conhece que deixou tudo para se dedicar totalmente ao serviço 
de Deus? Como é a pessoa que entrega sua vida para continuar a obra de Jesus?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, abençoa as pessoas que se dedicam ao Teu serviço, ao serviço 
do Teu Reino. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre beleza. Quem são as pessoas bonitas? O que faz 
uma pessoa ser bonita?

A história da receita de beleza – Eis uma boa receita, para melhorar a aparência sem o uso de 
tantos cosméticos e cremes. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, a oração. Para seus 
olhos, a simpatia. Para suas mãos, a caridade. Para suas atitudes, a retidão. Para seu coração, o 
amor. Procure manter um sorriso, todo o tempo. Aprenda a viver a vida com alegria e divida-a 
generosamente com os outros. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, qual é a principal beleza? Onde se encontra a beleza? Qual é a 
pessoa mais bonita?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, ajuda-nos a estar atentos, a escutar e a responder com alegria à Tua voz 
que nos chama. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre tempo. Como o tempo é ocupado. Refletir ainda 
como é melhor ocupar o próprio tempo.

A história do milagre – Você é um milagre que vive nesta terra. Você é único, exclusivo, inexplicável. 
Por que às vezes você não se admira, não se gosta, por que não se alegra por você ser quem é? 
Parece-lhe tão natural que você viva, receba tempo para cantar, dançar e ser feliz? Por que perder 
tempo com coisas, riquezas, eletrônicos, etc.? Por que se afobar com um monte de coisas para 
amanhã e para depois de amanhã? Por que se zangar e se desencantar com as pessoas? Por que 
a louca agitação? Por que dormir, quando o sol brilha no céu? Arranje tempo para ser feliz! (Phil 
Bosmans, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você ocupa o seu tempo? O que você prioriza no tempo que tem? O 
que falta para você ocupar melhor o seu tempo?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido Jesus, ilumina-me, para que eu possa escolher o caminho que apontas para 
mim. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de agosto



agosto

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais 187

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre se achar melhor que os outros; sobre desprezar os 
simples; sobre não respeitar o outro como é. As consequências de não aceitar quem é diferente.

A história da soberba – Toda pessoa tem desejo natural de conhecer, de saber das coisas, de 
entender os mistérios do Universo. Mas do que aproveitará tanto conhecimento, tanta ciência, 
sem o amor de Deus? Melhor é, por certo, a pessoa ser humilde, um servo a Deus, do que ser um 
vaidoso cientista, soberbo que observa o curso dos astros, mas se descuida de si mesmo. Aquele 
que se conhece bem sabe que é fraco, tem defeitos, comete erros e não fica se vangloriando 
como o todo poderoso. Se eu soubesse quanto há no mundo, porém me faltasse a caridade, de 
que me serviria isso perante Deus? Deus conhece a cada um e irá nos beneficiar com alegrias e 
reconhecimento segundo as obras que fazemos. (Tomás de Kempis, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é soberba? O que você precisa para fazer o contrário da 
pessoa que é soberba?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso grande amigo, que nossa vida esteja a serviço da missão de fazer o bem, 
de amar e respeitar uns aos outros. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre gratidão, agradecimento, reconhecimento. Quem 
é e como é ser grato, agradecido; quem reconhece o que Deus criou. Quem é grato à família, à 
escola, aos amigos e colegas.

Obrigado Senhor – Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos, com os quais posso ouvir o som, 
a música, o sopro da brisa suave, a voz humana e o cântico dos pássaros. Obrigado, Senhor, 
por aqueles que ouvem. Obrigado, Senhor, por aqueles que ouvem com os ouvidos do coração. 
Quero, Senhor, ter os ouvidos do meu coração sempre abertos para me enternecer com o gemido 
do meu irmão que sofre e, com o meu amor solidário, ser um bálsamo que alivia seu sofrimento. 
(Frei Anselmo Fracasso, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe reconhecer tudo que existe, criado por Deus, para o bem da 
humanidade? Você é grato pela sua família e professores(as) que o ajudam?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Senhor da messe e pastor do 
rebanho, chama-nos para o Teu serviço. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre missão. O que sabem sobre missão; o que quer 
dizer ter uma missão.

Mês vocacional – Este é um mês dedicado às vocações. Mas o que é vocação? Antes de tudo, 
vocação é um dom dado por Deus a cada um de nós. Ter uma vocação significa que devemos dar 
uma resposta a um chamado feito a cada um de nós por Deus. Ser leigo ou leiga quer dizer não 
ter uma opção de vida religiosa, e isso é também uma vocação muito especial. O leigo, a leiga 
continuam vivendo na família e na sua profissão, dedicando-se ao projeto de Jesus. O leigo, a leiga 
são pessoas que vivem como Jesus, sendo um bom profissional, por exemplo, e servindo a Jesus 
de diversas maneiras. Enfim, todos nós, batizados, temos um papel muito importante e especial. 
E a Igreja precisa muito de cada um de nós para continuar a missão de Jesus. (Domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Você sente que tem uma missão neste mundo? Hoje, qual é a sua missão 
aqui na escola e na sua casa?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que possamos ouvir com nossos ouvidos e coração o Teu convite que nos 
diz: Vem e segue-me! Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), discutir sobre o que é ser uma criança que pode fazer a diferença. 
Que atitudes precisam ter; que posturas diárias são necessárias.

Você quer ser uma criança diferente? – Sim, é possível você ser uma criança diferente. Para isso: 
cumpra suas promessas. Mantenha sua palavra e seja diferente de tantos que costumam não manter 
a palavra ou mesmo até mentir. Assuma seus erros: não coloque a culpa por seus erros nos outros. 
Assuma sua falta, e você será muito diferente de tantas pessoas que dão desculpas e não assumem 
as próprias falhas. Seja gentil, educado e prestativo. Em um mundo de pessoas grosseiras e mal-
educadas, palavras simples, como, por exemplo: com licença, por favor, obrigado, me desculpe... 
podem fazer uma enorme diferença. Seja também sincero. Talvez esta seja a principal diferença 
em um mundo onde se tem a impressão de que a roubalheira, a corrupção e a desonestidade são 
a regra. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você acredita que pode fazer a diferença, tanto em casa quanto na escola? 
O que é necessário para fazer a diferença, como filho e como aluno?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, ajuda-nos a estarmos abertos e atentos para responder ao Teu chamado e a 
defender e viver o Teu Reino entre nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre como é possível transformar tristezas e dificuldades 
em momentos de aprendizados e de alegria. 

É a gratidão do coração que transforma a vida – “Quem agradece começa a ver a vida com 
novos olhos”, disse a escritora Irmela Hofmann. Já Albert Schweitzer aconselha que “Quando você 
se sentir fraco, abatido e infeliz, comece a agradecer para que as coisas melhorem”. Se cada um 
encarar a sua vida com gratidão, o escuro ficará iluminado e o amargo tomará gosto saboroso. A 
gratidão leva para longe do desânimo e amargura. A gratidão me aproxima de Deus. Conta-se do 
bem-humorado São Felipe Néri que ele fez a seguinte oração numa determinada noite: “Senhor, 
agradeço que neste dia as coisas não correram como eu quis, mas como Você quis.”. (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem um coração agradecido por existir? Você tem um coração 
agradecido pelo que acontece todos os dias? O que você faz para agradecer a Deus?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso Deus e Senhor, dá-nos a Tua luz para que saibamos atender ao Teu chamado 
e possamos Te servir com nossa vida. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre oração. Quem reza, quem ora diariamente; como 
se dirigem a Jesus, a Deus; rezar, orar não é só para pedir; rezar, orar é também para agradecer.

Viver com o pão de cada – O cristão não vive do pão de cada dia da mesma forma que um 
passarinho ou um mendigo que o pega onde o encontra. O cristão encontra o pão verdadeiro, 
que é o alimento do coração na oração. Assim, por mais pobre que seja, um cristão sempre tem 
para viver mais que o pão de cada dia, que implica para ele um valor nutritivo, tem a presença de 
Jesus que se fez pão para nos alimentar. Por isso, quando um cristão pede o pão no Pai-Nosso, 
sabe que o pão de cada dia é a força e o alimento que vem de Deus. (Sören Kierkegaard, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma criança que ora, que reza? Como é sua oração com Deus? Você 
mais pede ou mais agradece?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, creio que me chamas para Te seguir, assumindo uma vocação. Que eu 
possa dar minha contribuição para um mundo melhor. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre pessoas que ouviram falar e que se destacam por 
sua dedicação a Deus (Dom Bosco, Madre Mazzarello, personalidades locais...). Perguntar que 
exemplo essas pessoas deixaram para as crianças de hoje.

A história do jovem índio Araucano, Zefferino Namuncurá – Zeferino Namuncurà era do povo 
Araucano. Nasceu em 1886, às margens do Rio Negro, na Argentina. Seu pai, Manuel, era um 
importante cacique dos povos Araucanos. Zeferino estudou em Buenos Aires, no Colégio Salesiano. 
Lá conheceu e ficou encantado com Dom Bosco e nele nasceu o desejo de ser Salesiano para 
evangelizar a sua gente, na tribo de Araucanos. Depois de muito esforço e dedicação na realização 
de seus compromissos de estudo e de oração, que até impressionava a todos, fazia sempre o sinal 
da cruz. Devido a sua saúde ser muito frágil foi levado à Itália para continuar os estudos e lá, com 
muito empenho e dedicação se destacou na sala de aula. Mas não conseguiu se curar de uma forte 
tuberculose que o atacou e veio a falecer em 1905, com apenas dezenove anos. Porém até hoje na 
Argentina, no santuário de Maria Auxiliadora, vão multidões de pessoas, para visitar seu túmulo e 
alcançam muitas graças. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que, na história de Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, chama a sua 
atenção? E o que a história de Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, ensina para nós hoje?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus nosso amigo, assim como Zeferino Namuncurà, dá-nos um coração sensível e 
aberto para amar. Amém.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

26 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre quem ensina a Palavra de Deus. Com quem 
aprendem a Palavra de Deus? Por que é importante conhecer a Palavra de Deus.

Mês vocacional – Este é um mês dedicado às vocações. Mas o que é vocação? Antes de tudo, 
vocação é um dom dado por Deus a cada um de nós. Ter uma vocação significa que devemos dar 
uma resposta a um chamado feito a cada um de nós por Deus. Assim, no final do mês de agosto, 
lembramos e homenageamos uma vocação muito especial. É a vocação de ser catequista. O que 
faz um catequista? O catequista se coloca a serviço da Palavra de Deus. O catequista é instrumento 
de Deus para nos ensinar o imenso amor que Ele, Deus, tem por cada um de nós. (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece catequistas ou evangelizadores da Palavra de Deus? Por que 
é importante ter catequistas ou evangelizadores da Palavra de Deus?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, fica conosco para que tenhamos calma, fé e muita confiança nos ensinamentos da 
Tua Palavra. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de agosto
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ciúmes, invejas, desejos de ser como os outros.

A história da rã de olho no touro – Um touro troncudo, enorme mesmo, passeava lentamente pela 
margem de um riacho. Uma rã viu aquilo e ficou com muita inveja ao perceber seu tamanho e força. 
Pensou, também posso ficar grandalhona. Então, começou a inchar, fazendo enorme esforço, para 
tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho 
do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar; mas, ainda assim, não alcançou 
o tamanho do touro. Pela terceira vez, a rã tentou inchar. Mas fez isso com tanta força, que acabou 
explodindo, de tanta inveja. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já sentiu ciúmes, já teve inveja de alguém? O que você pode fazer 
quando tiver o sentimento de ciúme e de inveja?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, ajuda-nos a ter coragem e força para viver alegres e felizes com 
tudo o que nos destes e com o que temos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a importância de dar e receber carinho. O que o 
carinho faz com quem recebe; o que o carinho faz com quem o distribui.

A história do carinho – Numa pequena aldeia, a coisa mais importante, a coisa mais valiosa, era 
a Amizade. Quem nada produzia, quem não possuía coisas que pudessem ser trocadas, dava 
seu carinho. As pessoas davam seu carinho porque sabiam que receberiam outros num outro 
momento, num outro dia. Um dia, uma mulher de intenção má, que vivia fora da aldeia, convenceu 
um pequeno garoto a não mais dar seus carinhos. Desta forma, ele seria a pessoa mais rica da 
cidade e teria o que quisesse. Iludido pelas palavras de maldade da mulher, o menino, que era uma 
das pessoas mais queridas da aldeia, passou a juntar carinhos e em pouco tempo sua casa estava 
repleta, ficando até difícil de circular dentro dela. As pessoas vendo aquilo também começaram 
a guardar o pouco carinho que tinham e toda a harmonia da cidade desapareceu. Surgiram a 
ganância, a desconfiança, o roubo, o ódio, a discórdia e todos se xingaram pela primeira vez. 
Como era o mais querido da cidade, o garoto foi o primeiro a se sentir triste e sozinho, o que o fez 
tomar uma decisão. Pegou uma grande carriola, colocou todos os seus carinhos e saiu pela cidade 
distribuindo a todos os seus carinhos. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito) 

Ensino Fundamental – Você é uma criança carinhosa com seus pais, irmãos, professores(as) e 
colegas? Por que é importante dar e receber carinho? O que acontece com as pessoas que dão e 
recebem carinho?

Todos: Pedimos que Zefferino Namuncurá, o índio Araucano, acompanhe-nos e nos ajude-nos a 
sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, todos temos uma missão nesse mundo, ensina-nos a fazer a 
Tua vontade. Amém.

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar. 

Mas, não é só isso! Tem muito, mas muito mais. É que neste mês celebramos o mês 
da Bíblia. É nos livros da Bíblia que encontramos a Palavra de Deus para orientar a 
nossa vida.

Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e 
ajudem-nos a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre a Bíblia. Quem tem em casa uma Bíblia; quem 
costuma ler a Bíblia em casa; o que está escrito na Bíblia.

A história da carta de amor de Deus para toda a humanidade – É importante conhecermos 
a Bíblia como o livro Sagrado dos Cristãos. O que é a Bíblia? A Bíblia não é apenas um simples 
livro, mas um dos mais importantes livros da humanidade. Nela encontramos a história da nossa 
salvação. A história do grande amor de Deus por todas as pessoas. Por isso, seus ensinamentos são 
também importantes. Eles são como a luz que ilumina o caminho e fortalece os nossos passos para 
seguirmos em busca da construção do bem. Você já sabe o que significa a palavra Bíblia? Ela é 
uma palavra de origem grega e quer dizer livros. O que, aliás, está muito correto, pois, na verdade, 
a Bíblia é formada por 73 livros. Escritos em lugares e épocas diferentes. Seus autores são muitos, 
e, por isso, também chamados de autores sagrados. A Bíblia é conhecida ainda por outros nomes, 
tais como Sagradas Escrituras, Livro Sagrado, Palavra de Deus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já teve a curiosidade de folhear a Bíblia? Por que é importante conhecer 
a Bíblia?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos. 

Oração – Jesus, nosso amigo, que saibamos encontrar a alegria dos Teus ensinamentos revelados 
na Bíblia. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre oração. Quem reza, ou ora; como é a oração; em 
que momentos reza, ora; com quem aprende a rezar, orar; com quem gosta de rezar, orar; o que 
se deve rezar, orar.

Dos textos sagrados da Bíblia a história de Moisés com o rosto brilhante – Quando o povo 
hebreu estava atravessando o deserto, um dia Moisés subiu o monte Sinai, e lá em cima falou com 
Deus. Quando voltou, o seu rosto estava resplandecente, tão reluzente que o povo nem conseguia 
olhar para o rosto dele. Então Moisés cobriu o rosto com um véu, para que todos pudessem olhar 
para ele. Nós também, quando falamos com Deus na oração, saímos iluminados. Até o nosso rosto 
fica mais radiante. Adquirimos mais alegria, mais otimismo, mais fé, mais esperança, mais caridade, 
mais amor, enfim, tudo de bom. Mas não é só o rosto que fica iluminado, é todo o nosso corpo, 
porque é a luz de Deus que está em nós. É uma luz que, se depender de Deus, não se apagará 
nunca. Irá crescendo sempre mais até chegar ao brilho total no nosso encontro com Deus no Céu. 
(Adaptação livre, reescrito)

 Ensino Fundamental – Você leva a sério o seu encontro diário com Deus? Como você reza ou ora?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que conheçamos a Boa Notícia presente na Tua Palavra. E que a Tua 
Palavra encontre lugar em nosso coração. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre obedecer às solicitações dos pais. Conversar 
sobre obediência: o que quer dizer obedecer.

Dos textos sagrados da Bíblia a história dos dois filhos – Havia um homem dono de grandes 
campos de vinhas. Ele tinha dois filhos e estava precisando de ajuda na sua lavoura. Então o pai 
pede ao primeiro filho: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Irei sim, Senhor! 
Mas acontece que não foi. Depois o pai chegou para o segundo filho e pediu o mesmo. Porém 
este respondeu: Não quero! Só que mais tarde, tocado de arrependimento, foi e fez o que o pai 
pediu para ele. Jesus perguntou: Qual destes dois filhos obedeceu ao pai? Qual você acha que foi 
o filho obediente? (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma criança obediente? O que quer dizer para você ser uma criança 
obediente?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ensina-nos a viver como Tu viveste. Ensina-nos a trilhar o caminho da Tua 
Palavra para nos iluminar e conduzir. . Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre pérolas preciosas. O que são pérolas preciosas; 
quem se pode comparar a pedras preciosas.

Dos textos sagrados da Bíblia a história da pérola de grande valor – Jesus contou uma parábola 
que diz que o reino dos céus é como um homem comprador de pérolas de valor. Este comprador 
sempre procurava achar uma pérola jamais vista, ele queria uma pérola bonita, grande e valiosa. 
E o homem ficou sabendo que um vendedor de pérolas tinha a pérola mais valiosa e bela. Então, 
o homem foi ver se essa pérola existia, se era verdadeira. O Comprador de pérolas ficou muito 
encantado com a pérola e se sentiu muito feliz. Sem duvidar, ele foi, vendeu tudo o que tinha, e 
voltou com o dinheiro para comprar a pérola. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é uma pedra preciosa? Você tem ideia do valor de uma 
pedra preciosa? Para você, quem pode se comparar a uma pedra preciosa?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, ensina-nos a ser pedras preciosas. Que tenhamos um coração bom 
e sempre busquemos fazer o bem. Amém!

Ou...

Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós. 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de setembro



setembro

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais 203

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre remendos em roupas. Quem já viu a mãe, avó, 
tia ou uma costureira costurar roupas. Lembrar que boas costureiras fazem roupas bonitas e bem 
combinadas.

Dos textos sagrados da Bíblia a história do vestido e do vinho novo – Jesus um dia contou 
uma outra parábola. Disse Ele: Ninguém corta um pedaço de um vestido novo para remendar 
um vestido velho, porque com certeza o retalho novo não ficará bonito no vestido velho. Nem 
tampouco alguém vai colocar um saboroso vinho novo em odres velhos. Odres eram vasilhas de 
couro de cabra que eram usados como recipientes para colocar líquidos especiais. Se os vasilhames 
de odres velhos fossem enchidos com vinho novo, estourariam quando o vinho fermentasse. 
(Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já viu alguém costurando uma peça? O que é preciso para uma peça 
de roupa ficar bonita? O que uma peça de roupa bonita pode nos ensinar?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, que a Vossa Palavra seja semente de comunhão de paz e de bem, 
plantada em nosso coração. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), questionar sobre socorrer. Quem já socorreu alguém; o que quer 
dizer socorrer alguém.

Dos textos sagrados da Bíblia a história do bom Samaritano – Um homem de Israel, que era 
judeu, estava descendo da cidade de Jerusalém para Jericó. Talvez fosse a trabalho, ou para 
comprar alguma coisa porque levava dinheiro com ele. Este trajeto era muitas vezes perigoso 
porque era um lugar deserto. E ladrões se escondiam esperando os viajantes para roubar os seus 
pertences. Aconteceu que um viajante atravessava tranquilamente e os ladrões o assaltaram, 
tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram caído na estrada, quase morto. Acontece que um 
sacerdote passou por aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado 
da estrada. Atrás veio um outro homem, um levita. Olhou o pobre homem caído e também foi 
embora. Mas veio um samaritano que estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, 
ficou com muita compaixão do homem caído. Ele pensou: “isso poderia ter acontecido comigo 
ou com um familiar, vou ajudá-lo”. Aproximou-se do homem ferido e limpou seus ferimentos. 
Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão à beira 
da estrada. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome 
conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então 
Jesus perguntou a um professor da Lei: Em sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem 
assaltado? Aquele que o socorreu! Respondeu o professor. Jesus disse: Pois vá e faça a mesma 
coisa. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que significa socorrer alguém? Em que situação é preciso 
prestar socorro a alguém?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, torna-nos abertos e atentos à Tua Palavra para atender às necessidades 
dos que precisam e dos que sofrem. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), indagar sobre semeaduras. Quem já semeou; o que aconteceu 
com as sementes; o que quer dizer ser uma boa semente.

Dos textos sagrados da Bíblia a parábola do semeador – Um semeador saiu a semear. E quando 
semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte 
caiu entre as pedras, onde logo brotou porque a terra não era funda e com o sol, queimou-se e 
secou completamente porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram 
e sufocaram a semente. Outra caiu em boa terra e deu frutos. A semente que caiu à beira do 
caminho representa a pessoa que ouve a palavra de Jesus e não a compreende, então a maldade 
arranca o que foi semeado no coração. A que foi semeada entre as pedras é como a pessoa que 
ouve a palavra e recebe com alegria, mas com as dificuldades desanima. A que foi semeada entre 
os espinhos é como a pessoa que ouve a palavra, mas a vaidade e as preocupações a impedem 
de frutificar. E a semente que caiu em boa terra é quem ouve e compreende a Palavra de Jesus e 
a pratica. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já plantou alguma semente? O que acontece com a semente semeada? 
Como você pode ser uma boa semente?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, que estejamos sempre unidos a Ti, para que sejamos seguidores e 
praticantes de Teus ensinamentos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre o sentido da luz. Para que serve a luz; quando é 
preciso ter luz. Como é possível se fazer luz para os outros.

Dos textos sagrados da Bíblia Jesus diz que somos a luz do mundo – Certa vez, um grupo fez 
uma encenação. Acenderam uma vela grande, representando Jesus. Três pessoas tinham velas 
apagadas na mão. A primeira pessoa acendeu a sua vela na grande. Mas ao caminhar no meio dos 
outros, ficou com vergonha e escondeu a sua vela atrás da porta. O segundo também acendeu a 
sua vela. Mas ao caminhar no meio dos colegas a vela se apagou e a pessoa a jogou no chão. O 
terceiro também acendeu sua vela na grande e saiu caminhando no meio dos colegas. E ao ver 
a vela atrás da porta pegou-a, entregou ao colega que a havia escondido, e os dois caminharam 
juntos. Vendo a vela jogada no chão, pegaram-na, acenderam novamente as velas e a entregaram 
ao que a havia jogado. Daí para frente, os três resolveram andar sempre juntos, para que um 
ajudasse o outro a manter sua vela acesa. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, qual é a importância da luz? Como você pode ser luz para 
alguém?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajude-nos a 
sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, cremos que Tu és a nossa luz. Ajuda-nos a também ser luz em nossa 
casa e com nossos colegas. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre cuidadores, ou pastores de ovelhas. Quem já 
ouviu falar; como é um pastor de ovelhas; o que faz o pastor com suas ovelhas

Dos textos sagrados da Bíblia a história de Jesus o bom pastor – Na terra de Jesus a profissão de 
pastor era conhecida por todos. E os filhos, desde pequenos, aprendiam dos pais e/ou responsáveis 
esse ofício de cuidar das ovelhas. O pastor usava dois instrumentos: o cajado e o bastão. Ambos 
eram feitos de pau, como uma vara mais grossa. O bastão se diferenciava por uma curva que tinha 
na ponta. Isso facilitava o trabalho do pastor na hora de recolher e reunir as ovelhas. A figura do 
pastor era muito valorizada, já que a ovelha era um animal muito importante na Palestina. Da ovelha 
tiravam a carne e o leite para a alimentação. E com sua lã as mulheres teciam roupas quentinhas 
e cobertores para o frio. Da pele, o couro, faziam muitos objetos, como bolsas e sandálias. Por 
isso, todos queriam muito bem à ovelha e a tratavam com muito carinho, principalmente o pastor. 
(Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você conhece ou já ouviu falar sobre um pastor de ovelhas? Para você, o 
que faz um pastor de ovelhas? O que tem a ver Jesus com o pastor de ovelhas?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, iluminados pela Tua Palavra saibamos cuidar uns dos outros, como Tu 
cuidas de cada um de nós. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre perdão. Quem já recebeu perdão; quem já deu 
perdão? Por que é importante dar e receber perdão?

Dos textos sagrados da Bíblia a história do filho perdido que volta para casa –Um dia, um rapaz 
falou: Papai, não quero mais morar aqui. Por favor, quero minha parte de tudo o que o senhor tem. 
O filho foi embora e gastou todo seu dinheiro com bobagens. Depois de gastar tudo e ficar na 
miséria, o único emprego que conseguiu encontrar foi o de dar comida aos porcos. O rapaz ficou 
muito mal, e com fome resolveu voltar para casa. Ele não tinha sido um bom filho, mas talvez seu 
pai deixasse que ele trabalhasse na própria casa. Quando o pai viu que o filho estava chegando a 
casa, correu até ele. O pai ficou muito feliz! Saiu correndo em direção ao filho, abraçou forte e deu 
uma grande festa para ele. Eu achei que você estivesse perdido – disse o pai, mas você está aqui. 
Que bom que você voltou para casa! (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é o perdão? Qual a importância do perdão?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Querido Deus, ajuda-nos a ver que é na Tua Palavra que encontramos o perdão e o amor 
que cura. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), dialogar sobre apoio aos colegas. Como ajudar quem está triste; 
o que fazer quando um colega está em dificuldade.

Dos textos sagrados da Bíblia a história das bodas de Caná – Maria, a mãe de Jesus, estava 
numa festa de casamento. E percebeu que a bebida tinha acabado. Ela foi até seu Filho, Jesus, e 
intercedeu para que não faltasse o vinho durante a festa de casamento. Como boa observadora, 
aproximou-se de Jesus e disse-lhe: “Não tem mais vinho.” Não esperou que os noivos ficassem 
mal, e foi ter com os serventes. Disse aos que serviam: “Encham as talhas de água e façam tudo 
o que Ele, Jesus, lhes disser.” A atitude de Maria nos lembra que não podemos ficar indiferentes 
perante os problemas dos outros. Assim, quando um colega está sozinho, aproxime-se dele, 
quando alguém precisa que você o defenda e ajude, vá e tome partido dele, quando vir um colega 
ser gozado, ponha-se do seu lado e defenda-o. Deste modo você se sentirá melhor, será mais feliz 
e fará com que outros vivam a mesma felicidade. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – A atitude de Maria lembra que não podemos ficar indiferentes perante os 
problemas dos outros. Você se preocupa? E o que faz para ajudar os colegas?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nosso amigo Jesus, ajuda-nos a andar na Tua luz, e a viver com fé e esperança os 
ensinamentos da Tua Palavra. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre as bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças 
e para que servem. Falar sobre o consolo que Jesus dá a quem o segue.

Dos textos sagrados da Bíblia as Bem-aventuranças do cristão – Jesus vendo a multidão de gente 
subiu num monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. Jesus os ensinava, dizendo: 
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-aventurados os 
que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 
Bem-aventurados os que têm fome e sede de Justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados 
os misericordiosos, porque encontrarão a Misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, 
porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de 
Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino 
dos Céus. Bem-aventurados são vocês, quando lhes injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo 
todo mal contra vocês por minha causa. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é e para que serve as bem-aventuranças?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, ensina-nos a confiar no Teu amor e bondade por cada um de nós, para que 
possamos continuar a Tua missão. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ser humilde, ter simplicidade. O que significa ter 
humildade, ter simplicidade; o que é ter humildade e simplicidade com os colegas.

Dos textos sagrados da Bíblia a história do fariseu e o cobrador de impostos Para ensinar 
sobre humildade, Jesus contou a seguinte parábola: Dois homens entraram no templo para rezar. 
Um homem era fariseu, isto é, membro de um grupo religioso muito rigoroso, que seguia tudo o 
que estava escrito na lei. Achava-se muito certinho, até santo, por isso desprezava quem não era 
fariseu. O outro era publicano, isto é, um cobrador de impostos, considerado pecador. O fariseu, 
de pé, rezava dizendo: Obrigado, ó Deus, porque eu não sou como os outros homens: ladrões, 
injustos e nem como aquele cobrador de impostos que está ali. Jejuo duas vezes por semana e 
pago o dízimo de todos os meus lucros para o templo. O cobrador de impostos estava de joelhos, 
não levantava nem os olhos, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tenha piedade de mim, que 
sou pecador! Jesus concluiu a parábola dizendo: E eu digo a vocês que o cobrador de impostos 
voltou para casa limpo e leve. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será elevado. 
(Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é uma criança que tem humildade? O que quer dizer viver com 
simplicidade?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, atende nossas intenções e necessidades deste dia, para que sigamos 
o nosso caminho com muita humildade e simplicidade. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre Jesus. Quem foi Jesus; o que fez Jesus; com quem 
Jesus se preocupava e ajudava.

Dos textos sagrados da Bíblia aprendemos que Jesus faz os mudos falarem –Jesus saiu da 
região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom, pela região das Dez Cidades e chegou 
ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia 
falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os 
dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. 
Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse:  “Efatá!”, quer dizer: “Abra-se!” E 
naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar 
sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido; 
porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas 
que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: Tudo o que faz, Ele faz bem. Até faz com que 
surdos ouçam e mudos falem! (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe de verdade quem é Jesus? O que você faz para conhecer melhor 
a Jesus?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus, nosso Pai, ajuda-nos a melhor conhecer o Teu Filho, Jesus. Para que aprendamos 
com Ele a ajudar uns aos outros. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a falta de respeito entre as pessoas. O que pode 
acontecer quando não se tem respeito a si mesmo e aos outros. 

A história de José Calasanz – Hoje comemoramos o dia de José Calasanz Marqués e de seus 
companheiros de missão, mártires da fé cristã. A Espanha foi tomada por uma dramática e sangrenta 
guerra civil. Cristãos da Igreja espanhola sofreram uma violenta perseguição, pelas forças anárquicas 
e milicianas. Foram massacrados milhares de sacerdotes, religiosos, religiosas e pessoas leigas, tão 
somente por serem cristãos. Entre eles, também numerosos membros da nossa Família Salesiana, 
95 ao todo. José Calasanz Marqués era um homem de coração grande e trabalhador, preocupou-
se desde o início com a salvação de seus irmãos. Foi capturado com outros salesianos enquanto 
estava em atividade religiosa, em Valência. E foi morto, pelos anárquicos e milicianos, durante a 
viagem por um tiro de fuzil na cabeça. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que significa doar a vida, como fez Jesus e muitos de seus seguidores?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, concede-nos viver e defender sempre, com nossa própria vida, os 
Teus ensinamentos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre gratidão. O que é gratidão; por que é importante 
ter gratidão; com quem devemos ter gratidão.

Dos textos sagrados da Bíblia uma pequena parábola sobre a gratidão – De caminho para 
Jerusalém passava Jesus pela Galileia. Logo ao entrar numa aldeia, dez pessoas doentes, portadoras 
de lepra, vieram ao seu encontro. Ficaram de longe e gritavam: Jesus, Mestre! Compadeça-se de 
nós! Ao vê-los, disse Jesus: Vão, e mostrem-se aos sacerdotes. Aconteceu que eles, seguindo 
o conselho, foram, e pelo caminho ficaram limpos, totalmente purificados. Um dentre os dez, 
vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrando-se aos pés de Jesus, 
agradeceu-lhe. Jesus então perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros 
nove? Não voltaram para dar glória a Deus? Em seguida, falou Jesus: Levante-se e vá. Deus vê e 
reconhece sua gratidão e fé. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que significa ter gratidão? Qual a importância da gratidão?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que saibamos reconhecer e ser gratos ao amor de nossos pais, aos ensinamentos 
de nossos professores(as) e à Tua presença em nossa vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o amor. O que é o amor; qual a importância do 
amor; quando nos sentimos amados; o que gera o sentimento do amor.

Dos textos sagrados da Bíblia aprendemos sobre o amor – Diz a Primeira Carta de São João: 
“Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece a Deus”. O grande desejo de qualquer um de nós e de todos os seres 
humanos é amar e ser correspondido no amor. Este é sentimento que recebemos de Deus, ao nos 
criar, pois é o sentimento que pode salvar, curar e libertar as pessoas do medo, da insegurança e 
das tristezas. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que é o amor? Por que é importante dar e receber amor?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, inunda-nos com Teu amor, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem 
ofender e machucar quem está conosco todos os dias. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), ouvir como sentem o amor. Em que situações o sentimento do 
amor aparece; quem é expressão de amor para eles.

Dos textos sagrados da Bíblia sabemos que o amor é o maior mandamento – Disse Jesus: 
“Permaneçam no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, 
assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor! Como meu Pai me 
ama, assim também eu amo vocês” (Jo 15,9-10). O amor de Deus se manifestou entre nós, e esse 
sentimento deve se propagar a todos a partir de casa um de nós. Isto porque quem conhece e 
ama a Deus cultiva as mesmas atitudes de Jesus. Ele, Jesus, ensinou e viveu o amor para todos e 
em todas as situações. Porém, Jesus tinha um amor muito especial para com os pobres, doentes, 
marginalizados e sofridos. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Quem em sua vida é expressão de amor? Em que situações você se sente 
amado?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, que acolhes os simples e pequenos com carinho e amor, ensina-nos a 
também a nos amar uns aos outros. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), tratar sobre o que é um mandamento. O que significa mandamento; 
para que serve um mandamento; qual é o maior mandamento deixado por Jesus.

Dos textos sagrados da Bíblia temos um novo mandamento – Propagou Jesus: “Eu lhes dou 
um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu lhes amei, assim também vocês devem 
amar-se uns aos outros” (Jo 13,34). Jesus pede para que cada um seja sempre transparente em 
suas atitudes, demonstre muito amor pelo outro. É preciso que cada um esteja sempre pronto a 
ajudar a quem mais precisa, mas que seja com muito amor para cumprir o mandamento de Jesus 
que nos pede: Amem-se  uns aos outros. Como eu lhes amei, assim também vocês devem amar-se 
uns aos outros. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe o que é mandamento? Qual é o maior mandamento deixado por 
Jesus? É possível amar como Jesus amou?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, pedimos com fé que nos ajudes a amar e a servir ao próximo, de coração 
alegre e generoso. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a presença de Jesus na vida de cada um. Quando 
Jesus está presente; como Jesus se faz presente; qual a importância de ter a presença de Jesus. 

Dos textos sagrados da Bíblia temos a certeza da presença de Jesus em nosso meio – No 
evangelho de Lucas (24,35-48), os discípulos relatam a experiência do encontro, com Jesus 
ressuscitado, dos discípulos, que estavam a caminho de Emaús. Eles tiveram certeza de que era 
Jesus, quando Ele partiu o pão. Reconheceram que Ele, Jesus, tinha feito o mesmo na última 
ceia, antes de sua morte. Jesus, já Ressuscitado, partilhou o alimento, pão e vinho, e ofereceu o 
entendimento da Palavra de Deus. Abriu as mentes dos discípulos para que entendessem que o 
Filho de Deus deveria sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Transformados pela vida de 
Jesus, que foi doada por amor, os discípulos tornam-se testemunhas corajosas de sua presença 
entre nós para sempre. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sente a presença de Jesus em sua vida? Em que situações de sua vida 
você pode descrever a presença de Jesus?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso Senhor e Deus, que saibamos Te procurar nas nossas alegrias e dificuldades, 
confiando na Tua orientação e cuidado com cada um de nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

29 de setembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre os ensinamentos de Jesus. De todos os 
ensinamentos de Jesus que vimos neste mês da Bíblia, qual é o principal; o que vamos fazer para 
viver os ensinamentos de Jesus.

Dos textos sagrados da Bíblia Jesus nos diz que devemos amar o próximo – Eis aí um dos 
maiores mandamentos que Deus nos deixou. Somente é possível amar o próximo quem é capaz de 
se pôr no lugar do outro, quem é capaz de ter amor próprio. Sempre imaginamos que as pessoas 
nunca querem para o outro aquilo que não desejam para si mesmas. Mas, por incrível que pareça, 
há pessoas que não se amam ou que não fazem o bem para si mesmas. Logo, muito menos vão 
pensar nos outros. Amemos de coração puro todas as pessoas, inclusive e primeiramente a nós 
mesmos, porque se assim não for, não faz sentido falar de amor. (Adaptação livre, reescrito)

Ensino Fundamental – Encerrando o mês da Bíblia, qual mandamento de Jesus você precisa  
colocar em prática? O que você vai fazer para colocar na sua vida os ensinamentos de Jesus?

Todos: Pedimos que José Calasanz e 31 Companheiros Mártires acompanhem-nos e ajudem-nos 
a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom Mestre, faz-nos conhecer e amar Tua Palavra, para que sejas nosso 
caminho, verdade e vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de setembro
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que 
elas querem nos ensinar.

Este é também um mês dedicado às missões. São os missionários que, com 
sua missão, dedicam a própria vida para levar a Boa Notícia de Jesus, ou seja, a 
Palavra de Deus.

E vamos ainda conhecer a história muito especial de um adolescente italiano 
chamado Carlos Acutis, considerado o jovem missionário da internet.

Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

FELIZ MÊS DE OUTUBRO!
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), questionar sobre missão e missionários. O que entendem por 
missionários; o que é, e o que significa ter uma missão.

O convite de Jesus – O convite de Jesus neste mês dedicado às missões é para que sejamos seus 
discípulos e também seus missionários. Para isso, precisamos ser, antes de tudo, discípulos, isto 
é, frequentar a escola de Jesus. Aprender com ele. Ser e fazer o que Jesus fez, para depois ajudar 
outras pessoas a viver como Ele viveu. Lembremos da história de vida de Dom Bosco e de Madre 
Mazzarello. Eles conheceram e viveram os ensinamentos de Jesus. Sentiram-se encaminhados por 
Deus para uma missão, e que até hoje contribui com muitas crianças e jovens do mundo inteiro. 
Em Mornese, Madre Mazzarello e as alunas compartilhavam a vontade de ser uma missionária 
vivendo na comunidade. Em Valdocco, Dom Bosco e os meninos sentiam-se responsáveis pela 
construção de um ambiente que promovia o crescimento de todos os colegas. E hoje nós todos 
aqui somos convocados a continuar a missão de Dom Bosco e de Madre Mazzarello. (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você o que é ser missionário? O que significa ter uma missão?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração do Mês Missionário – Deus, nosso Pai, que enviaste Teu Filho Jesus como missionário 
entre nós, chama-nos também para sermos Teus missionários. Amém!

Ou...

Oração a Santa Teresinha: Ó Deus, que preparas o Teu reino para os pequenos e humildes, 
dá-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que, por sua intercessão, nos seja 
revelada a Tua glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
Santa Teresinha. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ser estudante. Qual a missão de quem é estudante; 
como cumprir bem a missão de estudante.

A missão de estudante – Uma missão, por mais difícil que pareça, pode ser realizada dando um 
passo de cada vez; todo dia, com ânimo e boa vontade. A nossa missão hoje é estudar. Às vezes 
pode parecer difícil. Mas tente fazer bem e com muita calma, o que precisa ser feito. Estude, 
faça suas tarefas, preste atenção às aulas. Esses são os passos que irão levar você ao bom êxito. 
Ninguém consegue realizar uma missão de uma hora para outra. É preciso dedicação, empenho e 
muito amor. Realize com amor a sua missão de estudante e perceba como vai se sentir bem e ficar 
feliz com isso. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual é sua missão de estudante? Como você poderá cumprir bem a sua 
missão de estudante?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, que possamos colaborar com nossa missão de estudantes, tendo 
sempre um coração missionário, sensível e solidário à vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a missão das crianças. Qual é a missão das crianças? 
Como elas podem cumprir com a missão que lhes é pedida?

Missionário Jovem – Quem é discípulo de Jesus sabe que uma vez  aceita a pessoa de Jesus, 
se compromete a anunciar aos outros a alegria contagiante do que aprendeu. Quem é criança e 
jovem sabe como chegar ao coração de outra criança e jovem, sabe usar uma linguagem para falar 
de Jesus. Uma criança e jovem entusiasmado por Jesus é capaz de contagiar muitos outros, sejam 
outras crianças, como até adultos. É preciso mostrar ao mundo o nosso brilho por uma causa que 
vale a pena, a causa de Jesus, e despertar para a nossa missão na Igreja, mostrando a alegria de ser 
de Deus e de lutar por um mundo melhor em busca da justiça e solidariedade. (Domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe qual é sua missão de cristão hoje? Como você pode melhor 
cumprir a sua missão hoje?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, que anunciaste a Boa-Nova da alegria aos que sofrem, ajuda-nos 
para que O tornemos conhecido. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

05 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ajudar os mais pobres. Quem faz alguma ação 
concreta para ajudar crianças necessitadas; como nos sentimos ao ajudar e partilhar com os outros 
o que temos.

A história de Carlo Acutis, uma criança missionária – Carlo Acutis, desde pequeno, ainda criança, 
além de cultivar sua profunda união com Jesus, também era voluntário em refeitórios sociais na 
Itália. Nos refeitórios sociais Carlo ajudava a servir comida para as pessoas de rua, pobres. Contam 
seus pais e/ou responsáveis e amigos que, além disso, pelas tardes, Carlo costumava sair para levar 
comida e bebidas quentes às pessoas em situação de rua. Seu exemplo de ajuda e de respeito 
pelos mais pobres era tão forte que chegou a converter um funcionário de sua família, que era 
hindu, ao catolicismo. A mãe, que vive até hoje, conta que Carlo servia “nas mesas dos pobres, em 
Baggio, pessoas em situação de rua, como voluntário”. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já ajudou alguém? Como você se sente quando faz o bem?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, faz-nos Teus missionários para construirmos um mundo de comunhão, de 
amor e de paz. Amém!

Todos: Pai-nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino. 
Seja feita a Vossa vontade, aqui na terra como no céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. 
Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!

Ou...

Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

06 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), após ler a história de Carlo Acutis, ressaltar e conversar sobre 
aspectos importantes de sua vida, para as crianças de hoje.

A história de Carlo Acutis e a internet – O Papa Francisco convidou a todos nós, crianças e jovens, 
a  seguirmos pelo caminho da santidade, como fez o jovem Carlo Acutis. Ele nasceu em Londres 
em 1991 e viveu, depois da transferência do trabalho do pai, com a família em Milão. Carlo faleceu 
em 2006, 17 anos, em Monza, na Itália, de uma leucemia fulminante. Um jornalista, Nicola Gori, 
que conheceu Carlo e suas ações pessoalmente, escreveu: Ele “tinha uma grande abertura aos 
outros, sobretudo aos mais necessitados, sem nenhuma distinção de raça ou religião”. Carlo, na 
verdade, foi sempre uma criança e um jovem normal, com hábitos semelhantes às crianças e jovens 
de hoje. Amava estudar, jogar futebol e estar com os outros. Porém, ressalta Gori, “Carlo descobriu 
um grande amigo, Jesus. E esse precioso tesouro queria compartilhá-lo com todos, tornando-se 
assim um missionário. E como fez isso? Por meio do que mais gostava: via internet, utilizava a 
tecnologia da informação para propagar os ensinamentos de Jesus. Carlo, por exemplo, idealizou 
e realizou uma exposição on-line, sobre os milagres eucarísticos, para compartilhar com todos a 
sua alegria do encontro concreto com Jesus na Eucarístia. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você achou da história de Carlo Acutis? O que, para você, é mais 
interessante na história de Carlo Acutis? O que a história de Carlo Acutis pode lhe ensinar? 

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor, nosso Pai amoroso e bondoso, nós Te pedimos que, a exemplo de Carlo Acutis, 
Tu nos fortaleças para a missão a nós designada. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar sobre a missão que cada um pode desenvolver em 
casa, na escola, onde estiverem. Como colocar em prática a missão que recebem dos pais e/ou 
responsáveis e professores(as).

É missão de todos – A missão de todas as pessoas, também nossa, crianças e adolescentes, é 
descobrir qual é a razão de estarmos neste mundo. Será que é para ser missionário? Será que é 
para ser voluntário? Será que é para estar a serviço dos mais necessitados? São muitas as pessoas 
que, desde que Jesus esteve pessoalmente neste mundo, dedicam alguns anos de suas vidas para 
ajudar os outros. Mas ser voluntário não é só satisfazer as necessidades materiais das pessoas, dar 
comida, roupas, calçados, brinquedos e tantas outras coisas. É principalmente nossa missão levar 
as pessoas a experimentarem o amor que Deus tem por cada um. Interessar-se e ajudar os outros 
é um sinal de Deus na terra, e nós podemos fazer isso sendo missionários aqui na escola, em casa 
e onde tivermos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você pode, concretamente, ser missionário na sua casa?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que enviaste a Tua Igreja em missão, aqui estamos também nós, como Teus filhos, 
para assumir nossa missão e sermos Teus discípulos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre ações simples que podem ajudar a quem é 
necessitado. Uma palavra, um abraço, um olhar, um sorriso, um cumprimento.

A história de ter uma razão para viver – Conta a história que a famosa atriz de Hollywood, 
Angelina Jolie, dedica um tempo de sua vida a causas humanitárias. Uma vez ao visitar Angola, ela 
foi contaminada pela malária, chegando a quase perder a audição. Angelina disse numa entrevista: 
“O que eu tenho feito tem me dado uma nova perspectiva e levado a descobrir um outro mundo 
de dor e medo. Alcançar o próximo me conduziu a um mundo de significado, e me deu razão 
para viver. Eu não me sinto apenas americana, mas cidadã do mundo”. Para isso, também ela 
doa um terço de seus rendimentos para as causas humanitárias. Diz ainda “que a oportunidade 
de colaborar para uma causa mais nobre mudou toda sua maneira de enxergar a vida.” O que foi 
que deu uma nova visão da vida a Angelina Jolie? Foi quando descobriu que um simples abraço 
seu pode aliviar, por algum momento, o desespero de crianças africanas, por exemplo. (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – Que ações missionárias, simples e pequenas, você pode desenvolver todos 
os dias em sua casa, na escola, onde estiver?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajuda-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, derrama Tua água viva, fecunda os campos missionários e faz germinar 
entre nós sementes de amor e bondade. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre Jesus e as crianças. Como Jesus tratava as crianças; 
o que Jesus fez com as crianças que se aproximaram d’Ele.

Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida – Conta uma narrativa bíblica que Jesus saiu da 
Galileia e se dirigiu à Judeia. Uma multidão o acompanhava. Aproximaram-se de Jesus algumas 
pessoas trazendo crianças, para que Jesus as abençoasse. Acreditavam na intercessão de Jesus 
a Deus e pediram a Ele que orasse para a saúde e felicidade de suas crianças. Os discípulos de 
Jesus não gostaram e censuraram as pessoas, pedindo para que se afastassem com as crianças. 
Achavam que Jesus ficaria importunado com a barulheira. Mas Jesus interveio e lhes disse: Deixe 
os pequeninos, e não os impeças de virem a mim, pois deles é o reino dos céus. E na sua paciência 
e dedicação, com que tratava todas as pessoas, Jesus ainda impôs as mãos sobre cada uma das 
crianças e as abençoou. E terminou dizendo: “Em verdade digo a vocês que quem não receber o 
reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele.” (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sabe que é um dos preferidos de Jesus? Como você sente o amor de 
Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Deus e nossa, lança sobre nós o Teu olhar. A Ti 
recorremos e pedimos que nos proteja e guie nosso caminho. Amém!

TODOS: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e 
bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

12 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre atitudes e posturas missionárias. Que atitudes 
podem ser missionárias, na escola e em casa.

A vontade missionária – Há dentro, com certeza, de cada um de nós um grande desejo de ser 
missionário. O desejo missionário é aquele que quer ajudar os outros, quer colaborar na escola, 
em casa, na Igreja, onde estiverem. Aqui na escola, na nossa sala de aula é certo que queremos 
fazer o bem. Temos um coração tocado por Deus, amamos Jesus, o que nos dá uma vontade muito 
grande para ajudar. Também sentimos compaixão por aqueles que não têm uma casa, uma família, 
uma escola. É conversando com a nossa família, nossos professores(as), que vamos decidir como 
podemos ser crianças missionárias. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sente vontade de ajudar os outros, de fazer o bem para alguém? O 
que você pode fazer hoje para tornar alguém mais feliz?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, agradecemos porque Tu nos orientas para assumir nossa missão neste 
mundo. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

13 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), refletir sobre a máxima: “Não vale a pena viver se não se vive para 
servir”. O que entendem? Como colocar em prática?

Voluntariado – Ser voluntário, participar de ações de voluntariado, ajuda-nos a encontrar um 
caminho para a nossa vida. E quando nosso voluntariado leva junto os ensinamentos de Jesus, o 
que Ele ensinou e quer para este mundo, tornamo-nos missionários. Mas ser voluntário, participar 
de voluntariados, é muito mais que ter vontade e só ficar falando. É preciso participar, fazer uma 
ação, encontrar o necessitado, com muito amor no coração. Quando conseguimos fazer isso, mais 
com fatos do que com palavras, entenderemos que não vale a pena viver se não se vive para servir. 
Para que nunca esqueçamos que “Não vale a pena viver se não se vive para servir”. (Domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você tem a dizer sobre a máxima: “Não vale a pena viver se não se 
vive para servir”?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ajuda-nos a cumprir a nossa missão com a alegria e dedicação. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar: sou solidário; em quais situações sou solidário; como 
faço a experiência de ser solidário na gratuidade.

O voluntariado que nos educa – Quando ajudamos, quando prestamos nossos serviços ao outro, 
vemos que a pessoa humana vale mais pelo que é, do que por coisas que possui. A proposta de 
Dom Bosco e de Madre Mazzarello, além dos projetos e das ações solidárias, é que aprendamos 
e possamos participar do voluntariado educativo, quer dizer, o voluntariado que nos faz aprender 
a sermos pessoas melhores. No voluntariado conseguimos ajudar os outros, mas também 
aprendemos muitos outros ensinamentos de vida. São os ensinamentos do voluntariado que nos 
fazem ser ainda melhores pessoas e ainda mais felizes. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pergunte-se: Sou solidário? Em quais situações? Faço a experiência de ser 
solidário na gratuidade? 

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, hoje pedimos por todos os voluntários que se dedicam a fazer o bem. Pedimos, 
Jesus, que cuide e proteja a todos os que doam de seu tempo e suas vidas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre crianças que passam fome, que buscam comidas 
em lixões, que não aprendem na escola por estar subnutridas.

A história do padre Orfeu Mantovani – O padre Orfeu Mantovani, missionário na Índia, era 
chamado de “tigre negro”. Na região onde esteve, “tigre negro” é quem consegue enfrentar a 
fome. E o padre Orfeu quis ir até lá para combater e eliminar a fome. Quando criança, na pobre 
choupana de seus pais, em Verona, na Itália, sentiu o que era passar fome. Ele trabalhava no 
campo para ajudar no sustento dos irmãos. Após a guerra, havia muita fome e miséria, e Orfeu 
viveu a situação do “tigre negro”. A família Mantovani sentava à mesa e as crianças estendiam a 
tigela, em direção à mãe, para serem servidas com polenta, o único alimento que tinham. Orfeu, 
que trabalhava como adulto, era servido por primeiro. Mas não comia, esperava e observava. A 
concha raspava o fundo do caldeirão e, quando não tinha mais nada, viu que as tigelas do pai 
e da mãe ficavam vazias. “Vamos, façam o sinal da cruz e comam”, encoraja a mãe. E o Pai e a 
Mãe? Pergunta Orfeu. ”Esta noite não estamos com fome.” “Pois eu também não tenho fome”, 
exclamou Orfeu, correndo para o quintal para chorar de tristeza. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é possível fazer, na sua opinião, para que crianças não mais passem 
fome? Como podemos ajudar crianças que passam necessidades?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, ensina-nos a partilhar o que temos e a caminhar juntos, para construir um 
mundo mais bonito para todos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ações e atitudes. Que ações fazemos; que atitudes 
temos. Que tipo de fruto somos, da boa semente semeada ou da semente que não produz mais 
frutos.

“Eu tenho um só desejo: ver vocês felizes, no tempo e na eternidade.” – Foi Dom Bosco 
quem nos deixou esse pensamento: “Eu tenho um só desejo: ver vocês felizes, no tempo e na 
eternidade.” Sabem por quê? Porque Dom Bosco sabia muito bem que todas as pessoas que 
se empenharam em ver as outras pessoas felizes, se eternizaram. Quer dizer, nunca mais serão 
esquecidas. E isso não é programado, mas é natural. Ou seja, quem quer e faz o bem, recebe o 
bem. Quem quer e planta o amor, recebe o amor dos demais. Colhemos aquilo que plantamos, 
somos frutos da boa semente semeada. Ninguém pode colher maçã, se plantou tomate, colhemos 
aquilo que plantamos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: você é um fruto de boa semente e que foi semeada para produzir 
muitos bons frutos? 

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, pedimos que na alegria do Evangelho não tenhamos medo de ir ao 
encontro dos que mais precisam de nossa ajuda e consolo. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de outubro



outubro

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais 235

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre as questões: Você sente o chamado diário que 
Deus faz para viver bem a vida de cada dia? Como você responde a esse chamado diariamente? 
Quais são suas atitudes? Você é uma pessoa grata e amável? Você consegue se colocar no lugar 
do outro? 

Qual é o primeiro chamado que Deus nos faz? – Como é bom podermos acordar e sentir que 
estamos vivos para mais um dia. Como é gostoso sentir que temos coragem, ânimo, força, para 
superar os obstáculos e os limites de cada dia. Como é maravilhoso poder sentir que aspiramos 
e respiramos. Como é belo saber que podemos pensar, amar, sentir. Tudo isso é vida, portanto, o 
primeiro chamado de Deus é para o dom da vida. E devemos diariamente dizer: Obrigado Senhor! 
Você sente o chamado diário que Deus faz para viver bem a vida de cada dia? Como você responde 
a esse chamado diariamente? Quais são suas atitudes? Você é uma pessoa grata e amável? Você 
consegue se colocar no lugar do outro? Quais sentimentos o estão envolvendo nesse momento? 
É para o bem maior e para o melhor para todos? (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Retomar as questões: Você sente o chamado diário que Deus faz para 
viver bem a vida de cada dia? Como você responde a esse chamado diariamente? Quais são suas 
atitudes? Você é uma pessoa grata e amável? Você consegue se colocar no lugar do outro? Quais 
sentimentos o estão envolvendo nesse momento? Seus sentimentos são para o bem maior das 
pessoas com quem convive?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, acompanha os missionários e missionárias que doam suas vidas longe da família 
e da pátria, para que não lhes falte a alegria do Evangelho. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , após ler a história, trabalhar a ideia: ‘Eu posso saber que já passou 
a noite e o dia está presente quando, olhando para qualquer pessoa, eu descobrir nela um irmão 
meu.’

A história de onde termina a noite e começa o dia – Um aluno de um Sábio Mestre perguntou-
lhe como é que se poderia distinguir exatamente o momento em que termina a noite e começa 
o dia. O mestre devolveu a pergunta para a turma: Vocês o que é que acham? Um deles tentou 
responder: A noite terminou e o dia está começando quando, ao ver de longe uma árvore, eu sei 
se é uma figueira ou uma oliveira. Não basta, disse o mestre. E perguntou a um segundo: E você o 
que diria? Eu penso, disse ele, que chegou o dia e a noite já se foi embora, quando sei distinguir, 
de longe, um pequeno animal, se é um cachorro ou uma ovelha. Não basta ainda, respondeu o 
Mestre. E depois de outras tentativas inúteis, ele próprio disse: Eu posso saber que já passou a 
noite e o dia está presente quando, olhando para qualquer pessoa, eu descobrir nela um irmão 
meu. Enquanto eu não souber ver assim, para mim, ainda é noite escura. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense e reflita sobre o que quer dizer para você: ‘Eu posso saber que já 
passou a noite e o dia está presente quando, olhando para qualquer pessoa, eu descobrir nela um 
irmão meu.’

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, multiplica em nós os gestos de partilha de vida e de dons para que sejamos mais 
solidários e cuidadosos com os mais necessitados. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o depoimento do jovem salesiano. Indagar o que 
entendem por: ‘o voluntariado foi o início de uma aventura: da vocação que Deus colocara em 
meu coração.’

A história de um jovem que se fez salesiano – Um jovem salesiano testemunhou: “Em julho de 
2006 parti para o México. Tinha 19 anos e acabara a Faculdade. Fui designado para participar 
do projeto “Tijuana”, fazendo um ano de voluntariado com os Salesianos. Essa experiência de 
serviço aos jovens e às suas famílias não terminou. Continua, porque hoje eu sou Salesiano, um 
salesiano de Dom Bosco! Para mim o voluntariado foi o início de uma aventura: da vocação que 
Deus colocara em meu coração. E um detalhe: da presença em minha vida de Maria Auxiliadora, 
Mãe, Mestra, Inspiradora. Certa vez, um jovem de 18 anos, lá no México, me perguntou: Por que 
veio para cá? Respondi: Porque quero usar minhas forças para ajudar os outros”. (Domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Como você interpreta e o que significa a frase: ‘o voluntariado foi o início de 
uma aventura: da vocação que Deus colocara em meu coração.’

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, assim como o Teu amor não tem limites, dá-nos um coração capaz 
de amar e de ser solidário com os mais necessitados. Amém!

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre pertencimento. Pertencimento a uma família; à 
escola; à família salesiana; ao projeto de Jesus.

A família salesiana – Sabemos que “a missão da Igreja é refletir a luz de Jesus em cada época 
da história e fazer resplandecer o rosto de Cristo também perante as novas gerações, as crianças 
e os jovens”, diz um documento da Igreja. E, como crianças e jovens da Família Salesiana, 
nos empenhamos em rejuvenescer o rosto de Jesus no mundo de hoje. Não é um rosto com 
maquiagens, mas um rosto de crianças e jovens com suas energias, um rosto belo e atraente, já 
que são capazes de amar e dar a vida pelos outros, pelos que mais precisam. A beleza do nosso 
rosto, que é o rosto da Igreja de Jesus, consiste em refletir a própria beleza do rosto de Jesus. Na 
Família Salesiana, fortalecer os ensinamentos de Jesus é mostrar que Ele é sempre atual, não fica 
ultrapassado. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você sente que leva consigo e é até responsável pelo legado e ideais de 
Dom Bosco e de Madre Mazzarello, ao participar da Família Salesiana? 

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor, dá-nos a coragem de Te seguir e semear em terra boa. Ajuda-nos a sermos 
também sementes boas. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre discípulos. O que faz um discípulo; em quem o 
discípulo deve se inspirar (neste caso, no Mestre Jesus).

O missionário por excelência – Jesus é o missionário por excelência. É nele que temos que 
nos inspirar para cumprir bem a nossa missão neste mundo. Jesus não só cumpriu muito bem 
a sua grandiosa missão de ser nosso Salvador, assumindo a cruz no lugar de toda humanidade, 
como também deixou para nós uma convocação para sermos seus missionários evangelizadores. 
Com Jesus aprendemos e nos inspiramos quando Ele chamou, instruiu e capacitou o grupo de 
discípulos. Ou seja, Ele explicou e ensinou a eles a tarefa de testemunhar em todo o mundo o seu 
amor pela humanidade. Jesus nos deu o perfeito exemplo, o modelo ideal, de missionário, agora 
conta com cada um de nós para continuar a missão começada. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que significa ser discípulo? Quem é o inspirador da missão do 
discípulo?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, ajuda-nos a fortalecer as pessoas que apoiam e participam da 
construção de um mundo de comunhão, de amor e de paz. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

 

26 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre o que entendem por ‘Ser missionário de Jesus é 
ser um sinal que aponta para Deus.’

Missionários – Ser missionário é ser sinal que aponta para alguma coisa, algum lugar. Ser missionário 
de Jesus é ser um sinal que aponta para Deus. Ser missionário é mostrar que Deus se preocupa 
e quer o bem de toda a humanidade. Ser missionário é ter e cumprir a tarefa de anunciar que 
Jesus, Filho de Deus, é o Salvador de todos os povos. Dom Bosco e Madre Mazzarello, nossos 
fundadores, também se preocuparam e organizaram expedições missionárias. A primeira missão 
missionária organizada por Dom Bosco foi em 1875 e que deu origem às missões salesianas. 
Dom Bosco viu a necessidade e a pobreza das pessoas e teve a intenção de realizar uma missão 
educativo-pastoral nos países menos desenvolvidos e descrentes no amor propagado por Jesus. 
(Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você compreende por ‘Ser missionário de Jesus é ser um sinal que 
aponta para Deus’?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nós vos pedimos que abençoes os que continuam a Tua obra. Que possamos 
também nós produzir frutos na nossa missão de estudantes. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

27 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o que podem fazer para tornar mais conhecido os 
ensinamentos de Jesus.

Você sabe o que quer dizer missão? – “Missão” vem da palavra latina “missio”, que significa 
“envio”. Ser missionário é ser enviado por Deus para realizar uma importante tarefa. Na Bíblia, 
encontramos muitas pessoas que foram chamadas e enviadas para missões especiais: Abraão, 
Moisés, Davi e todos os profetas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Maria 
que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Mas o grande Missionário de que nos fala a Bíblia, o 
enviado por Deus, é Jesus. “Deus nos amou tanto que nos entregou seu Filho único”. (Jo 3,16) 
O próprio Jesus diz: Saí do Pai e vim ao mundo. (Jo 16,28). Fui enviado para anunciar o Reino de 
Deus”. (Lc 4,43) Esta missão recebida do Pai, Jesus a comunicou a todos nós e espera que sejamos 
também missionários do Reino de Deus. O primeiro passo para tornar-se missionário é tornar mais 
conhecido os ensinamentos de Jesus. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você pode fazer para tornar mais conhecido e ser mais vivenciado 
os ensinamentos de Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, aqui estamos para assumir nossa vocação missionária. Como discípulos missionários, 
queremos anunciar o Evangelho e semear a boa semente da vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de outubro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), ouvir o que entendem sobre ‘ser missionário de Jesus’. Perguntar 
o que precisam fazer para ser missionários de Jesus.

Ser missionário de Jesus – Jesus nos deixou uma importante tarefa. Disse Ele: “Vá , pois, e ensine a 
todas as nações; batize-as em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo. Ensine-as a observar tudo 
o que lhe prescrevi. Eis que estou com você todos os dias, até o fim do mundo.” (Mt 28, 19-20). O 
mês de outubro é, assim, o período no qual são intensificadas iniciativas de informação, formação, 
animação e cooperação em prol da Missão universal que recebemos de Jesus. O objetivo é 
promover e despertar o nosso compromisso para a vida missionária cristã. É ouvir o nosso coração 
e atender a Jesus, colocando em prática a nossa vocação missionária. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Neste mês de outubro refletimos sobre ser missionário. Como você pode se 
comprometer, daqui para frente, para ser um missionário de Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora Aparecida acompanhe-nos e ajude-nos a sermos bons colegas, 
bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, que sejamos Teus missionários para tornar o mundo um lugar muito 
melhor para todos. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

31 de outubro
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novembro
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar. 

Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a 
sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

 

FELIZ MÊS DE NOVEMBRO!

MÊS DE NOVEMBRO

Novembro Azul 
Mês do combate e 
da prevenção ao 

câncer de próstata
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre pessoas santas. Pessoas que cumprem a vontade 
de Deus. Quem é santo; o que faz um santo; que pessoa pode ser santa.

Celebrar todos os Santos – Hoje é um dia para celebrar a santidade de todos nós, para mostrar, 
concretamente, a nossa vocação para a alegria e a felicidade eterna. Os santos não precisam de 
nossas homenagens. Não há dúvida alguma, se veneramos os santos, o interesse é nosso, não 
deles. Sabemos que desde os primeiros séculos, os cristãos praticam o culto aos Santos e, por 
isso, hoje vivemos esta Tradição. Na verdade, hoje é um convite a nos lembrar de que devemos 
olhar para o alto, onde muitas pessoas queridas já vivem e brilham no Céu. Todos os que passaram 
por este mundo, foram operários de Deus, são merecedores, já que se tornaram um sinal de vida 
Eterna para nós. Por isso, pedimos que todos os Santos e Santas de Deus nos acompanhem e 
nos ajudem a sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos. (Domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que significa celebrar os santos? Qual seria a atitude daquele 
que deseja ser santo? 

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração: Jesus querido, hoje pedimos que todos os Santos roguem por nós e intercedam junto a 
Deus para que também tornemo-nos santos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

01 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre pessoas queridas que já estão junto de Deus. 
Sempre existe a saudade, mas há também a alegria de saber que temos pessoas queridas junto de 
Deus e que de lá olham por nós.

Celebrar o dia de Finados – Celebrar finados é celebrar o dia da nossa esperança que estaremos 
junto de Deus na eternidade. É a esperança de que um dia alcançaremos a glória de Deus e junto 
a Ele estaremos vivendo a maior alegria da vida. Celebrar finados é uma oportunidade que temos 
para pensar sobre a nossa vida. Aqui na terra, nossa vida tem um tempo determinado, é apenas 
uma questão de tempo e já não estaremos mais neste mundo. Celebrar o dia de finados é tomar 
consciência, de que ser feliz e viver bem não significa acumular tesouros, prazeres ou glórias. E 
mais, é nos preparar para viver eternamente na bondade de Deus, o nosso Pai do céu que nos ama 
e quer o bem de todos. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – É importante celebrar o dia de finados? O que aprendemos com o dia de 
finados?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, ajuda-nos a acreditar no Teu amor que nos abraça e encoraja a superar as nossas 
dificuldades. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ticomece e termine tudo aquilo que fizermos.

02 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre confiança em Deus. Deus sempre age certo; 
quando pedimos a Deus uma coisa e recebemos outra, devemos agradecer e confiar.

A história da borboleta e a flor – Um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta. Mas Deus 
lhe deu um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o porquê do seu pedido 
vir errado. Daí pensou: Também, com tanta gente para Deus atender, e resolveu não questionar. 
Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que deixara esquecido. Para sua surpresa, 
do espinhoso e feio cacto havia nascido a mais bela das flores. E a horrível lagarta transformara-se 
em uma belíssima borboleta. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você confia em Deus? Você acredita que Deus faz sempre o que é melhor?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deu acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, obrigado pelo dom de viver, pelo dom da vontade de aprender. Obrigado pela 
capacidade de amar e de receber amor. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

03 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre amizades. Como cuidar dos amigos; o que fazer 
pelos amigos; como tratar um amigo.

A história de ter amigos – Quando tinha onze anos, Anita foi reclamar com a mãe. “Não consigo 
ter amigas. Como sou muito ciumenta, elas se afastam”. A mãe estava cuidando de pintinhos 
recém-nascidos, e Anita pegou um deles, que logo tentou fugir. Quanto mais a menina apertava-o 
na mão, mais o pintinho se debatia. A mãe comentou: “experimente pegá-lo com suavidade”. 
Anita obedeceu. Abriu as mãos, e o pintinho parou de se debater. Começou a afagá-lo, e ele 
aninhou-se entre seus dedos. “Também os seres humanos são assim”, disse a mãe. “Se você quer 
prendê-los de qualquer jeito, eles escapam. Mas se for doce com eles, irão permanecer sempre ao 
seu lado”. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você trata seus amigos? Como você cuida de suas amizades?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, dá-nos um coração simples para que tenhamos coragem e possamos nos 
lançar no amor amigo que acolhe e respeita a vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

04 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre a presença de Deus na vida de cada um. Deus 
está sempre à nossa volta, nas coisas que nem imaginamos. Nas pequenas e simples, como nas 
grandes também.

A história do homem que procura por Deus até hoje – Um homem, passeando pelo bosque, 
sussurrou: Deus, fale comigo. E um passarinho cantou. Mas o homem não ouviu. Então, o homem 
gritou: Deus, fale comigo. E trovões e raios apareceram no céu. Mas o homem não notou. O 
homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me ver o Senhor. E estrelas brilhantes apareceram. 
Mas o homem não percebeu. O homem gritou: Deus, mostre-me um milagre. E uma vida nasceu. 
E o homem não reparou. Então o homem clamou em desespero: Toque-me, Deus. Deixe-me saber 
que o Senhor está aqui. E uma borboleta pousou no seu ombro. Mas o homem a espantou. Então, 
o homem gritou em desespero: Deus, eu preciso da sua ajuda. E um e-mail chegou trazendo boas 
notícias e palavras de encorajamento. Mas o homem o deletou e continuou a procurar por Deus. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você vê Deus em sua volta? Em que situações Deus está presente em sua 
vida?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, meu bom amigo, dá-me um coração manso, bom e humilde, para que eu possa 
estar atento à Tua presença em minha vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

07 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar sobre pessoas boas, educadas, pessoas do bem. Quem 
são as pessoas boas; como é a pessoa educada; quem é a pessoa do bem.

Gente fina – Gente fina é aquela que é tão especial que a gente nem percebe se é gorda, 
magra, velha, moça, loira, morena, alta ou baixa. Ela é gente fina, ou seja, está acima de qualquer 
classificação. Todos a querem por perto. É simpática, mas não bobalhona. É uma pessoa direita, 
é aquela que é generosa, mas não banana. Ela o ajuda, mas permite que você cresça. Gente fina 
não julga ninguém, tem opinião, apenas. Gente fina não esnoba, não humilha, não trapaceia, não 
compete. Não veio ao mundo para colocar areia no projeto dos outros. Ela não pesa, mesmo sendo 
gorda, e não é leviana, mesmo sendo magra. Gente fina é que tinha que virar tendência. Porque, 
colocando na balança, é quem faz a diferença. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, quem é gente fina na sua vida? Como são as pessoas boas?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, querido, dá-me a alegria de aprender e de partilhar os conhecimentos ensinados 
na escola. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

08 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , após a leitura do texto ‘o garoto salvo das águas’, conversar sobre 
a história de Moisés, um enviado de Deus para ajudar o seu povo. Foi Moisés que, depois de 
adulto, libertou o povo hebreu da escravidão no Egito.

A história do garoto salvo das águas – Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A 
mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu 
durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, 
tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na 
beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei 
do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto seus serviçais passeavam ali pela margem. 
De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das serviçais fosse 
buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: 
Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar 
uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. 
Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: Leve este menino e o 
crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já 
estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés 
e disse: Eu o tirei da água. (Tradução livre, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual a mensagem que você tira para a sua vida da história de Moisés? 
Quem, para você, tramou para ele ser chamado de ‘o garoto salvo das águas’? 

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, faz de mim instrumento de Teu amor, para estar disponível e colaborar com a 
construção de um mundo mais humano. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

09 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre apegos, ciúmes. Que coisas mais gostam? O que 
vale mais, as coisas ou as pessoas?  Vale a pena ter ciúmes de coisas?

A história do turista e o sábio – Conta-se que, certa vez, um turista foi à cidade do Cairo, no 
Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. Ao chegar, o turista ficou surpreso ao ver que 
o sábio, apesar de toda a sua fama, morava num casebre muito simples e pobre. As únicas peças 
eram uma cama, uma mesa e uma banqueta de palha. Onde estão seus móveis, seus livros e todas 
as suas coisas? Perguntou-lhe o turista. Depois de certo silêncio, retrucou-lhe o sábio: E todos os 
seus pertences, não estão com você? Surpreso, respondeu-lhe o turista: Não, não estão, pois eu 
estou aqui só de passagem! Sorrindo, concluiu o sábio: Eu também. (Autor desconhecido, domínio 
público, reescrito)

Ensino Fundamental – A quem você dá mais valor hoje? O que é mais importante para você?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, meu amigo, que eu saiba agradecer por tudo o que me dás em cada dia de minha 
vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

10 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre raivas, inimizades, ódios. O que é raiva; o que é 
paz; o que é inimizade; o que é amor.

Uma importante decisão – Quando cada dia começar, tome uma importante decisão, no mais 
profundo do seu ser. Mesmo se uma montanha de ódio e violência cair sobre você, lembre-se 
de que nenhum ser humano é nosso inimigo. Pode haver uma fera morando no coração de uma 
pessoa, mas não é pelo ódio que ela poderá ser enfrentada ou vencida. Mesmo sozinho, siga 
o caminho da paz e da reconciliação, porque só o amor é imortal e vencerá. E se você escolher 
colocar os seus passos na pegada do amor, mesmo no caminho longo e difícil, o sol e a luz brilharão 
iluminando os seus passos. (Tich Nhat Ham, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz para cultivar e valorizar os bons sentimentos que estão em 
seu coração?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, fortalece-nos na ternura e na bondade para que sejamos testemunhas 
do Teu amor entre nós. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

11 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre os desejos do coração. O que o coração pede 
agora; o que o coração quer para viver bem e ser feliz. Onde, como e em quem encontrar o que o 
coração quer neste momento.

Onde você coloca o seu coração – Procure saber onde você coloca o seu coração; se é a sua 
verdade, siga-a sem medo. Há a verdade de cada um, portanto a sua é certa, porém, não é a 
verdade absoluta. A verdade absoluta só pertence a Deus. Mas acredite no seu coração. Siga o 
que o coração mais deseja. E seja muito feliz. Lembre-se: cada um colhe as flores das sementes que 
faz germinar. Semeie, pois, flores do bem, flores da paz, flores da bondade, flores da paz, flores do 
amor. Assim sendo, o nosso Planeta ficará mais lindo e em harmonia, as pessoas serão mais felizes. 
E estaremos já em um mundo mais bonito e bem melhor. (Autor desconhecido, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: o que seu coração deseja muito que aconteça no seu futuro? 

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, dá-nos vossa bênção, para que sejamos construtores de comunhão e de paz. Que 
a fé nos sustente e ampare em nossas necessidades. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

14 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), ouvir sobre gratidão. Quem é agradecido pelo que tem; o que 
significa ter um coração agradecido.

A atitude da gratidão – A atitude da gratidão está em diversos textos da nossa Bíblia. Diz o Salmo 
92: “Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã 
a sua benignidade, e à noite a sua fidelidade.” Diz a carta aos Romanos, no capítulo 1: “Tendo 
conhecido a Deus, dê graças em todas as situações.” Diz a primeira carta aos Tessalonicenses, no 
capítulo 5: “Em tudo dê graças; porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com você.” 
A Bíblia diz no Salmo 103: “Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos 
seus benefícios.” Enfim, quando cada um de nós der graças pelo que temos e pelo que recebemos, 
não nos esqueçamos nunca de onde vêm todas as nossas bênçãos que nos acompanham. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que significa para você, gratidão? Como você demonstra sua gratidão, 
na escola, em casa, a Deus?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus nos acompanhem e nos ajudem a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso amigo, dá-nos um coração grande e agradecido. Que o Teu amor acompanhe-
nos e oriente-nos . Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

15 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre atitudes corretas. O que é ter atitude correta; 
quem pode ajudar a levar a ter atitudes corretas.

A história do sapo que deu bobeira – Conta uma história que três sapos estavam em uma lagoa. 
Acontece que a lagoa começou a esquentar, e esquentou tanto que chegou a borbulhar, até 
ferver. Um dos sapos resolveu sair da lagoa para respirar. Logo, os dois sapos que ficaram na lagoa 
foram sufocados pela água fervente, não suportaram tanta quentura e explodiram. Acontece que 
o sapo que saiu da lagoa deu a bobeira de ficar parado na beira da lagoa. E, por ter medo de sair 
dali também, acabou sufocado pela água fervente. O mesmo pode acontecer também conosco 
quando não tomamos a atitude correta. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz para ter atitudes corretas? A quem você pede ajuda para ter 
atitudes corretas?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, que a fé nos fortaleça e que a bondade possa nos conduzir. Cuida Senhor 
daqueles que enfrentam situações difíceis. Amém! 

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

16 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre felicidade. O que é felicidade; onde está a 
felicidade; quem pode dar a felicidade.

O segredo da felicidade – Ria, cante, dance, viva cada momento com muita felicidade. Caminhe, 
grite quando sentir vontade, diga que ama alguma coisa ou alguém. Não tenha vergonha de 
chorar, de errar, de pedir ajuda, de dizer: Eu não sei! Aprenda a rir consigo próprio, dos seus 
próprios limites, mas não esqueça de superar aquilo que você sabe que pode melhorar. Quando 
achar que a vida está chata, sem novidades, faça algo que há muito tempo não fazia, ainda que 
seja um simples banho de chuva. Ligue para alguém que faz tempo que não conversa. Pule, dê 
gargalhada, faça coisas simples e verá que a felicidade se esconde atrás de pequenas coisas. 
(Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, onde está a felicidade? Por que é importante ter felicidade?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que és meu amparo e proteção, a Ti confio meus projetos e minhas intenções para 
que a felicidade sempre me acompanhe. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

17 de novembro



novembro

Educação Infantil e Ensino Fundamental - Anos Iniciais 258

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre os talentos de cada um. Perguntar sobre como os 
talentos de cada um podem fazer a diferença em casa e na escola.

A história da formiga e o gafanhoto - – A formiga e o gafanhoto eram grandes amigos, só que a 
formiga era uma grande trabalhadora e o gafanhoto não gostava muito de trabalhar. Enquanto a 
formiga juntava comida e trabalhava o dia inteiro, o gafanhoto ficava relaxando, cantando, tocando 
seu violão e dormindo. Mas aí chegou o inverno. Por não ter se esforçado para juntar comida, o 
gafanhoto sofreu com a fome e com o frio. A formiga, por sua vez, tinha comida para resistir ao 
inverno, pois havia trabalhado. Por fim, o gafanhoto foi até a casa da formiga e pediu se ela podia 
lhe dar comida. A formiga contou sobre a importância do trabalho, mas concordou em dividir sua 
comida, pois a cantoria do gafanhoto havia animado todos os seus dias de trabalho. Assim, eles 
sobreviveram ao inverno e perceberam que cada um tem um talento especial e que, juntos, todos 
podem fazer a diferença. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você o que são talentos? Como seus talentos podem fazer a diferença 
em casa, na escola e no mundo de hoje?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, acompanha-nos em cada decisão que precisamos tomar. Que sejamos pacientes 
e compreensivos com os que convivemos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

18 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre peraltices e felicidades. O que é peraltice; o que 
e quando a peraltice pode ser felicidade; quando a peraltice pode não trazer felicidade.

Seja muito feliz, linda criança – Felicidades e peraltices. O quê? Você não é uma criança peralta. 
Tá bom, tá bom, eu acredito em você. Mais saiba de uma coisa, não fique triste porque falam por aí 
que você é peralta. Você sabe que peraltice é sinal de inteligência e você é muito, muito inteligente. 
Que o Deus do céu lhe conserve assim, essa criança cheia de vida, inteligência e ternura. Que 
todos os seus sonhos se realizem para que você seja sempre uma criança feliz e cheia de amor para 
repartir com todos que lhe querem bem. Pule, brinque, divirta-se e comemore bastante. Seja muito 
feliz, você é uma linda criança! (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é peraltice para você? Quando a peraltice pode trazer felicidade?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, conduz nosso caminho para o bem e leva-nos ao encontro do outro. Que o amor 
marque este nosso dia e que possamos permanecer na Tua presença. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

21 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre sentimento de dor no coração. Chateação 
pelas palavras de um amigo; ser acusado de algo que não fez. Após ler a história, refletir sobre a 
possibilidade de produzir pérolas no coração. 

A história das pérolas – Pérolas são produto da dor, resultado da entrada de uma substância 
estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna 
da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia 
penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais 
camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. 
Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida 
cicatrizada. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: Você já se sentiu ferido pelas palavras de um amigo? Já foi 
acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias e atitudes já foram mal interpretadas? 
Então produza uma pérola. Cubra suas mágoas e rejeições sofridas com camadas e camadas 
de muito amor até produzir pérolas de bondade, paciência, paz, perdão.

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor, dá-nos Tua luz e inspiração sempre que precisarmos. Que possamos trabalhar 
sempre pela justiça e ter o amor por conduta. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

22 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre ‘receita’ de felicidade. O que é necessário fazer 
hoje, para ter felicidade; quem é responsável pela felicidade de cada um.

Querer ser feliz – Querida criança, tenha muita vontade de ser muito feliz. Às vezes, você desiste 
por não ter certeza de conseguir a felicidade. Mas, se a quer de fato, a consegue. A felicidade 
não é deste mundo, vem de Deus, Ele a coloca no nosso coração. A felicidade você a obtém dia a 
dia, hora a hora. Um pouco de felicidade já é felicidade. Um pouco de alegria já é alegria. Então, 
comece. Tolere a si mesmo, seus irmãos, amigos e aos outros. Seja muito agradecido por cada 
dia de vida, com o pensamento em Deus e feliz por viver. (Autor desconhecido, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Pense numa receita de felicidade. É possível colocar sua receita de felicidade 
em prática? O que você precisa fazer para realizar a sua felicidade?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, querido, que possamos transformar nossa vida com o conhecimento e as ações 
em experiência de felicidade e amor verdadeiro. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o céu. O que é o céu; onde está o céu; como 
imaginam o céu. 

A história da criação do céu – Diz um mito do Povo Xavante que o céu já existia, mas ainda estava 
em formação. Ou, o céu ainda estava se criando. Era bem baixo de um lado. Não era como hoje. 
Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu. E se uniram 
para tentar derrubar o céu com o machado. Eles batiam, batiam e batiam para abrir um buraco no 
céu, mas ele se fechava. Eles batiam de novo, abriam um buraco, e o buraco se fechava. Foram 
batendo, batendo com o machado, e os buracos se fechando. Cada um batia um pouco com o 
machado. Iam cortando, e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar: vamos deixar! Não 
estamos conseguindo cortar o céu! Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. E a surpresa 
é que foi assim que se criou o céu. (Mito do Povo Xavante, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, o que é o céu? Para você, de que o céu é feito?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, nosso bom amigo, que Teu infinito amor nos conduza para o crescimento do bem 
e da bondade por onde passarmos. Amém! 

Ou...

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora: À Tua proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não 
desprezes as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livra-nos sempre de todos os perigos, 
ó virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

24 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre o companheirismo. Somos companheiros de 
nossos amigos; o que faz quem é companheiro. É companheiro quem enfrenta dificuldades de 
alegrias junto.

A história dos viajantes e o urso – Duas pessoas viajavam juntas por uma estrada quando, de 
repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. Uma das pessoas 
tratou logo de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. A outra, vendo que não tinha 
tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticada, fingida de morta, porque ouvira dizer que 
os ursos não tocam em pessoas mortas. O urso aproximou-se, cheirou a pessoa deitada, e voltou 
de novo para a floresta. Quando a fera desapareceu, a pessoa da árvore desceu apressadamente e 
disse à pessoa que tinha se fingido de morta: Vi o urso dizer alguma coisa no seu ouvido. Que foi 
que ele disse? A pessoa levantou-se do chão e disse: Ele disse que eu nunca viajasse com alguém 
medroso. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é companheiro de seus amigos? Você é amigo para o que der e vier? 
Como você encara os perigos e as dificuldades quando está com seus amigos?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Aqui estamos, Jesus, para pedir que aprendamos contigo a nunca abandonar os amigos. 
Que sejamos amigos de verdade, em qualquer momento e situação. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

25 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , conversar sobre a importância e o valor das pessoas. Quem é 
importante; quem tem mais valor entre as pessoas. Após a leitura da história, mostrar que todos 
são importantes e precisam ser valorizados.

A história da distinção do bom e do mau – Um padeiro queria conhecer um mestre muito 
famoso. O mestre famoso ficou sabendo e foi até a padaria disfarçado de mendigo. Pegou um 
pão e começou a comer. O padeiro espancou o homem, que era o mestre famoso, e o atirou na 
rua. Louco! – disse um discípulo que chegava – . Não vê que expulsou o nosso grande mestre? 
Arrependido, o padeiro foi até a rua e perguntou ao homem o que poderia fazer para que o 
perdoasse. O mestre pediu que o convidasse, a ele e a seus discípulos, para comer. O padeiro os 
levou até um excelente restaurante e pediu os pratos mais caros. – Assim distinguimos o homem 
bom do homem mau – disse o mestre para os discípulos, no meio do almoço. – Este padeiro é 
capaz de gastar dez moedas de ouro num banquete porque sou célebre, mas é incapaz de dar um 
pão para alimentar um mendigo com fome. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: o padeiro foi capaz de levar num excelente restaurante e pagar um 
banquete para uma pessoa muito importante. Mas não foi capaz de dar um pão para um mendigo 
com fome. O que você tem a dizer sobre esta atitude?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, querido, faz-nos instrumentos de Teu amor para com todas as pessoas que de nós 
se aproximarem. Ajuda-nos a construir um mundo de irmãos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

28 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre belezas. O que é beleza; qual é a beleza que faz 
bem; para que serve a beleza; quem coloca a beleza na vida de cada um.

A história da fábula do porco – Um porco, amigo de aventuras, resolveu um dia afastar-se do 
chiqueiro e chegou ao palácio real onde o rei e os príncipes, ao verem-no entrar pela porta, 
o tomaram por um animal encantado e lhe prestaram grandes honras. Os criados lavaram-no, 
ornaram-no como se fosse um ídolo e, em seguida, conduziram-no para o mais suntuoso dos 
salões. O bicho, achando incômodos todos aqueles cuidados, aos quais jamais estivera habituado, 
tratou de afastar-se quanto antes das pessoas e correu a se atirar ao depósito de lixo do palácio, 
oculto num subterrâneo. E durante vários dias o seu único passatempo foi chafurdar na imundície. 
Finalmente, com saudades dos companheiros, regressou tranquilamente para o chiqueiro: Seja 
bem-vindo, ilustre amigo! De onde você vem? Perguntaram-lhe seus semelhantes. Do palácio real. 
Você viu, então, a luxuosa morada do monarca? Que é que há lá dentro, hein? Um enorme depósito 
de lixo, onde é gostoso a gente chafurdar. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que é beleza para você? Para que serve a beleza? Quem diariamente 
coloca beleza em sua vida?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, quero entregar todas as ações de hoje em Tuas mãos. Dá-me a beleza interior, 
aquela que se abre, na confiança e na certeza, à Tua graça. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

 

29 de novembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), conversar sobre defeitos e qualidades. Que defeitos temos; que 
qualidades temos. O que são defeitos; o que são qualidades. Ao final da história mostrar que 
muitas vezes aquilo que parece o maior defeito pode ser uma grande qualidade.

A história do carvalho e do bambu – O carvalho, que é uma árvore sólida e imponente, nunca 
se curva com o vento. Observou o carvalho que o bambu, todo molengão, se inclinava quase 
até o chão, quando o vento passava. Todo orgulhoso, disse o carvalho: — Senhor bambu, não se 
curve, fique firme, faça como eu faço. O bambu respondeu: — Você é forte, pode ficar firme. Eu 
sou fraco, não consigo ficar firme. Acontece que veio então um grande furacão. E o carvalho, que 
tinha enfrentado a ventania, foi arrancado com raízes e tudo, e jogado ao chão. Já o bambu se 
dobrou todo, não opôs resistência ao vento. E logo que o furação acabou, o bambu ficou em pé 
todo esticado como se nada tivesse acontecido. (Autor desconhecido, domínio público, reescrita)

Ensino Fundamental – Para você, o que são defeitos? O que são qualidades? Para você é possível 
ver que aquilo que parece um defeito nos seus amigos pode ser uma grande qualidade?

Todos: Pedimos que todos os Santos e Santas de Deus acompanhem-nos e ajudem-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, ajuda-nos a ver e a valorizar as nossas qualidades. Que saibamos também 
apreciar e respeitar as qualidades de nossos amigos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

30 de novembro
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Neste mês vamos conhecer mais histórias, pensar sobre elas, e aprender o que elas 
querem nos ensinar.

O que acontece é que este é um mês muito especial. Estamos finalizando o nosso ano 
letivo e o ano do nosso calendário. Então é um mês de muita gratidão por tudo o que 
vivemos e aprendemos neste ano. Isso tudo já é muita coisa, não é mesmo!

Mas acontece que não é só isso. É o mês que também nos preparamos, especialmente 
o nosso coração, para celebrar Jesus que nasce, para fazer esse mundo mais bonito e feliz. 
Então precisamos estar bem preparados para receber o Filho de Deus, o nosso Salvador. 

Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a 
sermos bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

FELIZ MÊS DE DEZEMBRO!

MÊS DE DEZEMBRO

Dezembro Laranja
Mês do combate e 
da prevenção ao 
câncer de pele
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre a espera. O que quer dizer esperar a 
chegada de alguém importante; como se preparar para a chegada de alguém especial; o que fazer 
e como se preparar para receber Jesus.

O Advento – As quatro semanas que antecedem o Natal é o tempo do Advento. O que é Advento? 
Advento é o tempo de espera. E estamos nos preparando e esperando mais um aniversário muito 
importante. É o aniversário de Jesus. É a comemoração do nascimento de Jesus. É o Natal. Há 2021 
anos, Maria, uma jovem que vivia em uma pequena cidade chamada Nazaré, também se preparava 
para ter o seu Filho. Ela foi escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador. Ela foi escolhida por 
Deus para ser Mãe de Jesus. Como era e como é bonita a Nossa Mãe do Céu. Com certeza Deus 
Pai a criou como a mais bonita, a mais pura e mais humilde de todas as mulheres da Terra, para ser 
a Mãe de Deus Filho. E preparou para Ela um companheiro santo, o pai adotivo de seu Filho. Seu 
nome era José. Maria e José devem ter esperado o nascimento de Jesus, preparando as coisas 
com muito carinho. É dessa mesma maneira que queremos nos preparar par celebrar o Natal. É 
dessa mesma maneira que devemos viver o Advento: preparar o caminho para que Jesus nasça em 
nosso coração. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como você se prepara para receber alguém muito importante? Como será 
a sua preparação para receber Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, ajuda-nos a estarmos preparados para o Teu nascimento. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre coisas que atrapalham. Do que é 
preciso se desfazer; que coisas podem ser doadas; o que é possível dividir.

A história do burrinho que carregava bugigangas – Há muitos séculos atrás, havia, lá na Palestina, 
nos arredores de Belém, um burrinho. Esse burrinho gostava de bugigangas. Tudo o que ele via, 
queria para si e punha nas costas. Andava sempre carregado de tranqueiras. Eram caixas e mais 
caixas amarradas às suas costas. Um dia, ele estava passando diante de uma gruta e viu lá dentro 
uma luz diferente, muito bonita. Quis entrar para ver o que era, mas não conseguiu passar na 
entrada da gruta, devido àquela montanha de objetos que trazia nas costas. E lá se foi o burrinho 
com as suas tranqueiras, e perdeu a grande chance de ver o pequeno Jesus recém-nascido. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Pense: quantas coisas atrapalham você de chegar até Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que possamos sentir e ter a certeza da Tua presença, que sempre nos ajuda e 
acompanha. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre alimentos saudáveis. Como deve ser a 
alimentação; que alimentos fortalecem o crescimento. Para esperar Jesus é importante estar forte 
e bem alimentado para ajudar na sua missão.

A história do coelho das orelhas compridas – De manhãzinha, um coelho com orelhas compridas 
vestiu seu macacão e pegou sua cesta para fazer as compras. Então, saiu saltando entre os 
bosques até a feira. Lá, avistou os amigos e os vizinhos. Comprou cenouras para melhorar os 
olhos, rabanete e couve para fortalecer os músculos. Além disso, comprou laranjas e acerolas para 
não adoecer e maçãs para adoçar os dias. Em casa, preparou a mesa para os irmãozinhos, que 
comeram a comidinha com muito prazer. Após limpar os dentes e lavar as mãos, foram brincar nos 
bosques, agora com o corpo forte e a barriga satisfeita. O que fez com que todos se sentissem 
muito felizes também. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Seu alimento é saudável? O que é alimentação saudável? Porque é importante 
estar bem alimentado para esperar o nascimento de Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que saibamos ser gratos e valorizar os bons alimentos que nos destes. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre o corpo. Qual parte é mais importante; 
o que faz uma parte sem as outras partes. Após a leitura da história, refletir sobre cuidados saudáveis 
e respeito com o corpo todo.

A história da boca – Certo dia, a boca, com ar vaidoso, perguntou: embora o corpo seja um só, qual é 
o órgão mais importante? Os olhos responderam: O órgão mais importante somos nós: observamos o 
que se passa e vemos as coisas. Somos nós, porque ouvimos – disseram os ouvidos. Estão enganados. 
Nós é que somos mais importantes porque agarramos as coisas, disseram as mãos. Mas o coração 
também tomou a palavra: Então e eu? Eu é que sou importante: faço funcionar todo o corpo! E eu 
trago em mim os alimentos! – interveio a barriga. Olha! Importante é aguentar todo o corpo como nós, 
as pernas, fazemos. Estavam nisto quando chegou um prato de massa. E o corpo foi chamado para 
comer. Então os olhos viram a massa, o coração emocionou-se, a barriga esperou ficar farta, os ouvidos 
escutavam, as mãos podiam tirar bocados, as pernas andaram. Mas a boca recusou-se a comer. E 
continuou a recusar-se. E todos os outros órgãos começaram a ficar sem forças. Então a boca voltou 
a perguntar: Afinal, qual é o órgão mais importante no corpo? É você, boca, responderam todos em 
coro. Você é a nossa rainha. ! (Aldonio Gomes, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Para você, qual o órgão mais importante do seu corpo? Um único órgão do 
corpo dá conta de ser o corpo todo? Qual a importância de cuidar do seu corpo? Que respeito o 
seu corpo precisa ter?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, ajuda-nos a respeitar o nosso corpo. Que cuidemos de nosso corpo com uma boa 
alimentação saudável. Que o nosso corpo se faça Tua morada. Amém!
Oração – Amém!
Ou...
Oração a São Domingos Sávio: Angélico Domingos Sávio, que, na escola de Dom Bosco, 
aprendeste a seguir os caminhos da santidade juvenil, ajuda-nos a imitar-te no amor a Jesus, na 
devoção a Maria e no zelo pelas almas; e faz que, praticando também nós o propósito de antes 
morrer que pecar, alcancemos a eterna salvação. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Domingos Sávio. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre bons camaradas. Quem é bom 
camarada; o que faz um bom camarada. É possível e como ser camarada de Jesus?

A história do bom camarada – Os coelhinhos pequenos gostam de ir e correr pelo jardim todas 
as manhãs, logo cedo. Mesmo com neve e gelo saem correndo pelo jardim, pois se movimentam 
e o frio passa. À noite nevou e de manhã tudo está coberto com uma grossa camada de neve. Os 
coelhinhos correm para fora. De tanta alegria alguns fazem cambalhotas na neve. O que o Puque 
está querendo? Ele faz bolas de neve e as joga nos outros. Logo os outros jogam de volta e já 
começa a maior batalha de bolas de neve. Todos se mexem. Pega! Agarra! Aih! Espera só! Assim! É 
o que se ouve pela mata. E, bums! Uma bola de neve acerta a cabeça de Pim. Huuuiii! Ele começa 
a chorar. Não seja dengoso, Pim! Alguém lhe bate amigavelmente nas costas. Em troca você pode 
me derrubar na neve! (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você é um bom camarada? O que faz um bom camarada? É possível e o que 
é preciso fazer para ser camarada de Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, fala ao nosso coração. Que possamos estar abertos e de coração puro para Te 
receber com muita alegria e esperança. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre brincadeiras fora de hora. O que 
acontece quando nos distraímos; o que podemos perder com uma distração. Como se preparar, 
sem distração, para celebrar o nascimento de Jesus?

Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Era o ano de 1846, dia da Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora. Dom Bosco estava se preparando para celebrar a Eucaristia com a comunidade, 
quando o sacristão deu um tapa em um menino que estava ali meio distraído, fazendo brincadeiras 
fora de hora. Dizia o sacristão que aquele menino não sabia ajudar na missa como coroinha. Dom 
Bosco, então, aproximou-se dele, fez-lhe várias perguntas sobre sua família e sobre o que sabia 
fazer. O menino estava sozinho na cidade grande e a única coisa que sabia fazer muito bem era 
assobiar. Dom Bosco deu-lhe ali a primeira aula de catecismo, ensinando-o a fazer o Sinal-da-
Cruz e a rezar uma Ave-Maria. Pediu-lhe que no outro domingo trouxesse seus amigos, e assim 
aconteceu. Desta forma iniciou-se o oratório, obra salesiana que deu origem a todas as outras 
existentes até hoje. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você faz para ficar ligado e não se distrair nos momentos que precisa 
ter muita atenção? O que você vai fazer para não se distrair e estar preparado para o nascimento 
de Jesus? 

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que nos deste a graça de uma Mãe que vela por nós, dá-nos também viver e fazer 
a Tua vontade em nossa vida. Amém! 

Rezemos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres 
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre sonhos. Que sonhos cada um tem; o 
que cada um faz com seus sonhos. Qual é o sonho que Jesus tem para cada um de nós?

A história do sonho do Papai Noel – Certa noite, enquanto dormia, o Papai Noel teve um bonito 
sonho. Era véspera de Natal e todos estavam felizes. Ninguém estava sozinho. Todos tinham família 
e uma casa com a mesa pronta para a ceia de Natal, onde não faltava comida farta e deliciosa. Não 
havia pobreza, nem ódio, nem guerras. Todos eram amigos e não havia brigas, palavrões, nem má 
educação. Havia sim, amor, compreensão e carinho entre todos. As pessoas que se encontravam 
nas ruas, a caminho de casa, cantarolavam alegremente músicas de Natal, levando os últimos 
presentes para colocar debaixo do pinheiro. E o Papai Noel não conseguia deixar de sorrir, de 
tanta felicidade, ao ver o mundo cheio de paz, amor e harmonia. No entanto, quando o Papai Noel 
acordou e viu que tudo não passava de um sonho, ficou muito triste. Afinal, só algumas pessoas no 
mundo eram felizes, capazes de celebrar o Natal em alegria e paz com os seus, de terem um lar, 
comida, roupa e amor. Perante esta situação, o Papai Noel declarou em voz alta: terei de continuar 
a ajudar as crianças e os adultos a terem um Natal realmente feliz! Vou preparar meu saco de Papai 
Noel para enchê-lo com presentes e distribuí-los esta noite, de modo que, pelo menos uma vez 
por ano, haja alegria no coração de todos. E percebeu o largo sorriso das crianças e dos adultos 
ao verem os seus presentes. Então o Papai Noel decidiu manter esta tradição e continua assim, 
ano após ano, a cumprir a sua tarefa, até que um dia possa ver o seu lindo sonho totalmente 
concretizado. (J. Letria, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você tem sonhos? Quais são seus maiores sonhos? Que sonhos você acha 
que Jesus tem para cada um de nós?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, que a Tua luz nos ilumine. Ensina-nos a nos esforçar para ser agradecidos por tudo 
o que temos e recebemos. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar e conversar sobre fazer a sua parte, colaborar. O que 
é fazer a sua parte; como é possível colaborar com quem precisa. Como contribuir com Jesus, 
fazendo a nossa parte?

Uma história de solidariedade – Houve um incêndio na floresta e enquanto todos os bichos 
fugiam apavorados, um pequeno beija-flor ia do rio para o incêndio levando gotinhas de água 
em seu bico. O leão, vendo aquilo, perguntou para o beija-flor:  Oh beija-flor, você acha que vai 
conseguir apagar o incêndio sozinho?  E o beija-flor respondeu: eu não sei se vou conseguir, mas 
estou fazendo a minha parte. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que significa para você fazer a sua parte? Quando é que você faz a sua 
parte? Como você pode fazer a sua parte para colaborar com Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus, nosso Pai, envia-nos Teu Filho, para que nos ensine a contribuir no mundo, fazendo 
a nossa parte. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre pontes. Como é uma ponte; para que 
servem as pontes. Como podemos ser pontes entre Jesus e as pessoas?

As lições da ponte – Para que serve uma ponte? Para ligar comunidades, transportar mercadorias, 
abreviar caminhos. No dia a dia da vida, as pontes fazem tanta falta. Há muita separação entre 
pessoas, famílias e nações. Tantos abismos de incompreensão separando as pessoas. Tantos mal-
entendidos e tanta falta de diálogo. Precisamos construir pontes. A ponte do diálogo, que une 
pais e/ou responsáveis e filhos, irmãos com irmãos. A ponte do perdão, que reconcilia e esquece 
as injúrias. A ponte da compreensão, que gera justiça. A ponte do Evangelho, que leva Jesus 
aos irmãos. A ponte da fraternidade, que leva socorro aos necessitados. A ponte do sorriso, que 
desarma as tristezas. A ponte da amizade, que aproxima. A ponte da sinceridade, que encurta as 
distâncias. Sejamos pontes que unem. Jesus foi a ponte que veio ligar as pessoas com Deus. (Autor 
desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual o significado de uma ponte? Como você pode ser ponte entre as 
pessoas e Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Vem, Senhor! Vem nosso Salvador, desperta a nossa fé e a paz, para que sejamos pontes 
de amor. Amém!

Ou...

Oração a Santa Maria Mazzarello: Ó Santa Maria Mazzarello, vi no teu rosto a paz serena de quem 
muito amou a juventude. Vi a alegria de quem só fez o bem espalhando esperanças e amor. Vi a 
coragem da mulher forte que lutou por um mundo mais humano e mais feliz, trilhando o caminho 
de Jesus. Ensina-nos a alegria pura que brilha nos olhos porque vem de dentro, da sabedoria 
do Espírito. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e 
sempre. Amém. Santa Maria Mazzarello. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre personagens. Que personagens 
gostamos de ser. Por que gostamos de fazer personagens? Pensando no nascimento de Jesus, 
que personagem gostaríamos de ser?

A história do cobertorzinho de Jesus – Havia, certa vez, uma catequista que dava aulas de 
catecismo num bairro muito pobre. Quando foi falar do nascimento de Jesus, pediu às crianças 
para fazerem uma encenação. Era uma manhã muito fria do mês de junho. Ela colocou no meio da 
sala uma mesa com uma imagem do Menino Jesus, e os alunos em círculo em volta. E disse: Vamos 
montar um presépio vivo. Cada um de vocês vai dizer o que deseja ser no presépio. Uma criança 
foi logo dizendo: Eu sou um pastor. Outra: Eu sou um rei mago. Outra: Eu sou um cordeirinho, e 
assim por diante. Uma menina falou: Eu quero ser um cobertorzinho para Jesus. De fato, Jesus 
estava quase nu. Ele deve estar sentindo frio, pensou ela. (Autor desconhecido, domínio público, 
reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de representar personagens? Por que gostamos de fazer papel 
de personagens? No nascimento de Jesus, que personagem você gostaria de ser?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus, nosso Pai, prepara em nossos corações um lugar para receber a Tua Palavra. Que 
estejamos bem preparados para receber Teu Filho, Jesus. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre luzes, velas. Para que serve a luz; 
como é a vida sem luz. Como podemos ser a luz que ilumina o nascimento de Jesus?

A história da vela de Natal – Era uma vez um sapateiro pobre que vivia em uma cabana, perto de 
uma humilde aldeia. Ele gostava de ajudar os viajantes que passavam junto à sua casa e deixava 
uma vela acesa todas as noites na janela, para lhes iluminar o caminho. Aconteceu então uma 
grande guerra, que fez com que todos os jovens partissem, deixando a aldeia ainda mais pobre 
e triste. Ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a sua vida cheio 
de esperança e bondade, as pessoas da aldeia decidiram imitá-lo. E, na noite de véspera de Natal, 
todos acenderam uma vela nas suas casas, iluminando toda a aldeia. À meia-noite, os sinos da igreja 
começaram a tocar, anunciando a boa notícia. A guerra tinha acabado e os jovens regressavam às 
suas casas! Todos gritaram: É um milagre! É o milagre das velas! A partir daquele dia, acender uma 
vela na véspera de Natal tornou-se tradição em quase todas as casas. (Lenda de origem austríaca, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Qual a importância da luz para a nossa vida? Como você pode ser luz, 
iluminando o nascimento de Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Deus Pai, que a presença de Teu Filho entre nós seja luz a iluminar a nossa vida. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre honras e homenagens. Quem merece 
honras e homenagens; para que servem as honras e homenagens. Como podemos honrar e fazer 
a melhor homenagem para Jesus?

A história do burrinho que entrou com Jesus em Jerusalém – Conta-se que aquele burrinho que 
entrou em Jerusalém, carregando Jesus, ficou deslumbrado com tantas homenagens. Ele pensava 
que aquilo era para ele. Dias depois, resolveu voltar lá e entrar pela mesma rua, a fim de receber 
novas homenagens, e esperava as pessoas estenderem seus mantos para ele pisar. Mas aconteceu 
o contrário. O burrinho foi enxotado para fora da cidade com chicotadas. (Autor desconhecido, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Na sua opinião, quem merece ter honras e homenagens? Como você pode 
honrar e fazer a melhor homenagem a Jesus, com sua vida?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus, ajuda-me para que eu possa conhecer e fazer a Tua vontade. Transforma meu 
coração. Amém!

Ou...

Oração a São João Bosco: Ó São João Bosco, Pai e Mestre da juventude, que tanto trabalhaste 
para a salvação das almas, sê nosso guia na santificação de nossa alma e na salvação do próximo; 
ajuda-nos a vencer as paixões e o respeito humano; ensina-nos a amar a Jesus Sacramentado, 
Maria Auxiliadora e ao Papa; e alcança-nos de Deus uma boa morte, a fim de que possamos unir-
-nos um dia contigo no Paraíso. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no 
princípio, agora e sempre. Amém. São João Bosco. Roga por nós.

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a) , perguntar e conversar sobre arrumações familiares para o Natal. 
Como a família se prepara; que arrumações faz em casa. O que você vai oferecer a Jesus, pelo seu 
nascimento?

A história do pinheiro, a árvore de Natal – Quando Jesus nasceu, bem próximo do presépio 
estavam três árvores: uma palmeira, uma oliveira e um pinheiro. Nesta época não só os animais 
falavam, como as plantas também, ainda que as pessoas não compreendessem as suas linguagens. 
Estavam as três árvores conversando sobre os presentes que dariam ao Menino Jesus, quando a 
palmeira disse: Eu darei a minha palma mais viçosa para que a sua Mãe O proteja do sol forte! A 
oliveira que estava carregada de frutos, as azeitonas, respondeu: E eu oferecerei os meus frutos e 
o meu azeite para a Criancinha! Voltaram-se as duas para o pinheirinho e perguntaram-lhe: E você? 
O que vai oferecer? O pinheirinho muito quieto pensava no que teria de especial para ofertar ao 
Menino, quando a palmeira disse: As tuas folhas são pontiagudas e podem ferir a Criança! A oliveira 
por sua vez disse: E os teus frutos? São secos e duros. E disseram em conjunto: Que pena! Não tens 
nada de especial para oferecer. O pinheiro então ficou muito triste e silencioso. É verdade, pensou. 
Todos trouxeram presentes para esta Criança: os pastores lã, leite e até um pequeno carneirinho! 
Os reis ouro, incenso e mirra! Até a palmeira e a oliveira puderam oferecer algo de si, só eu não 
tenho como alegrar a Criancinha. Neste momento, as estrelas que cintilavam lá no céu, e que 
haviam escutado toda a conversa entre as árvores, começaram a descer bem devagarinho e foram 
pousando delicadamente nos ramos verdes do pinheiro que foi se iluminando e ficando cada vez 
mais bonito. Todos se admiraram e se voltaram para ele. Lá da manjedoura os olhinhos do Menino 
Jesus se encheram de brilho e alegria. E foi assim que o singelo pinheiro se tornou a árvore do 
Natal, e todos os anos, nesta época, as pessoas enfeitam-no e enchem-no de luzes. (Jean-Baptiste 
Poquelin Molière, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Como a sua casa é preparada para receber Jesus? E o que você vai oferecer 
a Jesus, pelo seu nascimento?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Vem, Senhor, dá-nos Tua paz e Tua luz. Que Tua visita nos renove para caminhar na 
verdade e fazer este mundo mais bonito e feliz para todos. Amém! 

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

19 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre presentes. Que sentimentos surgem 
quando ganham presentes. Que presentes você pode oferecer a Jesus?

A história do Menino Jesus pedindo presentes – Certa vez, no dia do Natal, um garotinho 
entrou na igreja e foi direto ao presépio. Lá, disse ao Menino Jesus: Desculpe, Jesus, hoje é o seu 
aniversário e eu não trouxe nenhum presente! Jesus, então, resolveu conversar com ele. Disse: mas 
eu gostaria que você me desse três presentes. Como, se eu não tenho presentes? Respondeu o 
menino. Tem sim, disse Jesus. O primeiro presente que eu quero é o último desenho que você fez 
na escola. Iii, Jesus! Bem, aquele? Ninguém gostou dele, nem a professora! Por isso mesmo, disse 
Jesus. Quero que você me dê tudo aquilo que os outros não gostaram, e também o que deixa 
você triste ou frustrado. Outro presente que eu quero é o seu prato. Eu o quebrei! Interrompeu 
o garoto. Justamente por isso, continuou Jesus, vou consertá-lo. Eu conserto tudo o que você 
quebra em sua vida. E a última coisa que quero de presente é a resposta que você deu para sua 
mãe, quando ela lhe perguntou pelo prato. Nessa hora, a criança pôs a mão do lado da boca e 
falou baixinho: Eu menti para ela! Eu sei, respondeu Jesus. Mas eu quero que você traga sempre 
para mim o que em você está errado: maldades, mentiras, preguiça. Não quero que você carregue 
essas coisas. Quero libertar você, a partir de hoje, de tudo o que pesa em você. Foi para isso que 
eu vim. Combinado? O meu aniversário é um dia especial para fazermos um trato: quero que você 
tenha a minha alegria, a minha paz, a minha verdade, a minha vida e o meu amor. Nesta hora, o 
garoto sorriu e falou emocionado: Obrigado, Jesus! Assim eu terei não só um ano novo, mas a vida 
toda muito feliz. (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você gosta de ganhar presentes? Você gosta de dar presentes? Que 
presentes você pode oferecer a Jesus hoje?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Jesus querido, esperamos a Tua chegada para orientar nosso caminho. Vem Senhor e sê 
nosso Deus Salvador. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

20 de dezembro
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre o Natal de Jesus. O que é o Natal de 
Jesus. Como o Natal de Jesus pode ser também o nosso Natal?

O Natal de Jesus – O anjo do Senhor disse-lhes: Não tema, eis que anuncio a você uma boa nova 
que será alegria para todo o povo: hoje nasceu na Cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo 
Senhor. Aproxima-se a segunda maior festa da vida cristã: o Natal do Senhor Jesus. É uma grande 
festa, um momento de muita alegria para todos nós cristãos. É o dia que veio ao mundo o Filho 
de Deus, anunciado pelos profetas. Deus se fez criança e habitou entre nós! O Natal de Jesus não 
é o Papai Noel, a troca de presentes ou a árvore de Natal. O verdadeiro Natal é aquele no qual 
festejamos com o coração repleto de alegria o nascimento do menino Jesus, que se tornou o 
Salvador do Mundo. O nascimento de Jesus sempre traz a renovação de nossas esperanças. Jesus 
nos dá a esperança. Que preparemos a manjedoura do nosso coração para receber o Menino-
Deus, o nosso Salvador! (Autor desconhecido, domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você vai fazer para que o Natal de Jesus seja também um verdadeiro 
Natal para sua família e amigos?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Senhor Jesus, vem ao nosso encontro, toca nos nossos corações e transforma nossas 
vidas. Dá-nos a Tua paz e a alegria cotidiana. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre caminho. O que significa caminhar. 
Por que todos devem caminhar sempre? O que você pode fazer neste Natal para encontrar o 
caminho para Jesus?

Vamos todos até Belém, como foram os pastores – Olha só, e se em lugar de um Deus glorioso, 
encontrarmos uma criança pequenininha, frágil, sem berço e roupas adequadas, não duvidemos 
de ter errado o caminho. – Coloquemo-nos, sem medo, a caminho, e sejamos semeadores e 
semeadoras de esperança. Somos convidados a percorrer um caminho diferente, como fizeram 
os pastores. Precisamos seguir as estrelas com os magos e encontrar Jesus, com José e Maria. 
Precisamos proclamar que Jesus está chegando, como libertador de todos, e que seus sinais 
aparecem quando nos colocamos a caminho, perseguindo nossos sonhos e assumindo atitudes 
solidárias. (Domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – O que você pode fazer neste Natal para fazer o caminho de chegar até 
Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Menino Deus, eis-nos aqui, obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Pedimos por 
todas as crianças, adolescentes e jovens, para que o mundo os cuide e proteja. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.
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Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Educação Infantil – Professor(a), perguntar e conversar sobre estrelas. Para que servem as estrelas. 
Qual foi a missão da estrela de Belém?

A estrelinha – Vejo à noite muitas estrelas. Mas tem uma estrelinha especial. Uma estrelinha que 
do céu fica piscando, piscando. Minha mãe diz que ela, de longe, fica piscando, piscando, porque está 
me chamando. Ainda não descobri o que a estrelinha quer. Mas sei que quando eu crescer e puder 
comprar um avião, vou buscar a estrelinha e trazer na palma de minha mão. (Martins d’Alvarez, 
domínio público, reescrito)

Ensino Fundamental – Você já ouviu falar da estrela de Belém? Você sabe qual foi a missão da 
estrela de Belém? Como você pode ser uma estrela que leva pessoas até Jesus?

Todos: Pedimos que Nossa Senhora da Imaculada Conceição acompanhe-nos e ajude-nos a sermos 
bons colegas, bons amigos, bons alunos e bons filhos.

Oração – Menino Deus, eis-nos aqui, obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Pedimos por 
todas as crianças, adolescentes e jovens para que o mundo os acolha, cuide e proteja. Pedimos 
que todas as famílias possam celebrar com muita alegria e festa o Teu Natal. Amém!

Oferecimento do nosso dia a Jesus. Inspira, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos a realizá-las, 
para que em Ti comece e termine tudo aquilo que fizermos.

23 de dezembro
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