Entidade Mantenedora: SEAMB
Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto
CNPJ: 16.242.620/0001-77
SEQUÊNCIA DIDÁTICA 6 / I UNIDADE / 2º ANO Ensino Fundamental I

Temas Norteadores: Chico Xavier (Bondade, caridade, paciência, mediunidade).
Disciplinas: Português, Matemática, Geografia, História, Ética, Artes, Ciências, Inglês.
Período: 03 a 07/04/17
CONTEÚDOS





Medidas de tempo: ano, meses, semana, dias e horas.
Adição e subtração.
Separação silábica
Ditado de frases.
OBJETIVOS







Reconhecer diferentes instrumentos para medir o tempo;
Identificar hora e meia hora;
Utilizar o relógio para ler as horas e os minutos;
Perceber a importância das horas para as pessoas se programarem durante o dia;
Identificar as 24 horas do dia, relacionando-as com o seu cotidiano.

COMPETÊNCIAS
HABILIDADES
 Narrar histórias.
 Observar as sequencia lógica dos fatos.
 Reescrever textos a partir da
 Estruturar pequenas frases.
observação de gravuras.
DESENVOLVIMENTO
1ª ETAPA:
 Dispor de um globo terrestre para simular o movimento de rotação e translação.
 Relembrar que quando a Terra gira em torno de si mesma, essa volta dura 24 horas.
 Simular o movimento que se dá o dia e a noite.
 Simular o movimento de translação. Relembrar que a Terra leva 365 dias, ou seja, 1
ano para fazer uma volta em torno do sol.
 Por sua vez, esse período é dividido em meses.
 Desenvolver a seguinte brincadeira com a turma:
 Desenhar no quadro a seguinte tabela.
 Meses do ano
A

D

F

J

M

 Dividir a turma entre meninos X meninas.
 Perguntar meses que começam com A, D, F, J, M, O, P.

O

N

 A equipe vencedora será aquela que acertar mais repostas.
 Perguntar: Em qual mês estamos? Qual dia do mês? Falar que no dia 02 de abril,
ontem, domingo, foi aniversário de um grande homem espírita, Chico Xavier.
 Ele nasceu no dia 02 de abril de 1910.
 Apresentar o vídeo “Música de Roberto Carlos - Homenagem Chico Xavier”,
disponível em: http://youtube.com/watch?v=hAq9FxkAZQs
 Roberto Carlos descreve a personalidade de Chico. Como era ele?
 Distribuir a música de Roberto Carlos e solicitar que cada um leia dois versos.
 Obs.: A música servirá como leitura rotineira em todos os dias do desenvolvimento
desta sequencia.
 Atividade 1: Anexo 1.
 Atividade 2: Ditado (meses do ano).
 Correção individualizada.
 Atividade 3: Separação silábica dos meses do ano.
 Tarefa de casa à critério do professor.
2ª ETAPA:
 Solicitar que falem sobre quem nasceu no dia 02 de abril.
 Quem foi Chico Xavier?
 Apresentar o vídeo “A Infância e a Vida de Chico Xavier”, disponível:
http://youtube.com/watch?v=B2XRR6AYpIM
 Atenção: O vídeo não está no nível da turma. Cabe o professor dar pequenas
pausas e esclarecer as informações, sempre que necessário.
 Mediação: O que mais lhe chamou atenção na história de Chico Xavier?
 Ao longo de sua vida, psicografou muitos outros. Ao todo foram aproximadamente
460 livros! Todos de autoria de espíritos que já desencarnaram. Chico dizia
sempre que ele não escreveu nenhum livro, que eram todos de autoria dos
espíritos. Ele vendeu milhões de livros e nunca recebeu para si dinheiro algum. Ele
doava todo o dinheiro recebido das obras psicografadas para instituições de
caridade e famílias carentes, para auxiliar os pobres.
 Chico também recebeu, através da psicografia, milhares de mensagens mediúnicas.
Eram mensagens de espíritos que já haviam desencarnado e escreviam para contar
que estavam bem.
 Ele costumava ver, muitas vezes, o espírito que mandava a mensagem e o
descrevia: tem cabelo assim, olhos de tal cor, e está vestindo uma roupa tal. E os
parentes e amigos do desencarnado confirmavam que era o morto mesmo. Chico
também descrevia lugares, contava situações que só o desencarnado e o parente
sabiam ou tinham vivenciado, e dizia como a pessoa morreu. Também assinava
muitas mensagens com assinatura semelhante à letra do espírito enquanto no corpo
físico.
 Os parentes e amigos dos desencarnados confirmavam que era o seu filho, amigo,
mãe ou pai, tudo conforme Chico descrevia, e se emocionavam.
 Os desencarnados mandavam mensagens de otimismo, dizendo que não era para
chorar por eles, porque eles continuavam vivos, apenas vivendo no Mundo
Espiritual. Muitos deles também pediam para que as pessoas transformassem

















saudade em trabalho no bem (caridade).
Chico foi um dos maiores médiuns que já existiu. Ele recebia mensagens
psicografadas em línguas que ele não falava, como inglês e francês. Recebeu, uma
vez, uma mensagem em inglês de trás para frente, sendo que, sua leitura, só era
possível em frente a um espelho (se possível, mostrar foto da psicografia).
Chico ajudava a todos com palavras de otimismo e amor. Realizou inúmeros
trabalhos assistenciais, ajudando pessoas.
Chico dizia sempre que queria desencarnar em um dia em que todos estivessem
muito felizes. E foi o que aconteceu: ele desencarnou aos 92 anos, em torno de 19h
e 30 min, do dia 30 de junho de 2002, um domingo, dia em que a Seleção Brasileira
de Futebol ganhou o Penta campeonato Mundial (Copa do Mundo).
Apresentar
o
vídeo
“Jornal
Nacional”,
disponível
em:
http://youtube.com/watch?v=rP6xezZ0Ok8
Atividade 1: Ditado de frases - Chico Xavier escreveu muitos livros; A caridade é
a salvação; Ele ajudava a todas as pessoas; Chico tinha muitos amigos.
Correção no quadro;
Apresentar o Anexo 3, solicitar que observem o calendário de 2002 e perguntar
que dia da semana que Chico Xavier desencarnou.
Quantos dias a semana tem?
Quais são os dias da semana?
Anotar o no quadro.
Solicitar que anotem no caderno.
Apresentar
o
vídeo
“Dias
da
Semana”,
disponível
em:
http://youtube.com/watch?v=H2lS35Q7sOs
Atividade 2: Subtração.

3ª ETAPA:
 Solicitar que falem o que aprenderam sobre a vida Chico Xavier. Quem foi? O que
fez?
 Apresentar o desenho animado no qual Chico narra um fato que aconteceu com ele.
Disponível em: http://youtube.com/watch?v=yWLtqYKzqJ0
 Mediação: O que aconteceu no episódio que Chico narrou?
 Chico teve medo de quê?
 E você, de que tem medo?
 Sabia que o medo exagerado é a falta de fé?
 Devemos ter coragem para enfrentar qualquer situação em nossas vidas, pois somos
seres imortais, num mundo em vamos passar por algumas dificuldades, e é preciso
que estejamos preparados para vencê-las com coragem e fé.
 Como nessa semana estamos homenageando Chico Xavier, vamos apresentar uma
música de que ele gostava muito.
 Apresentar o vídeo “Música que Chico Xavier Gostava - LILI (HI LILI, HI L”,
disponível em: http://youtube.com/watch?v=gS7XJDwsBks
 O que nos orienta a música em relação a como devemos nos comportar diante dos
problemas da vida?
 Atividade 1: Anexos 4 e 5.

 Atividade de casa à critério do professor.
4ª ETAPA:
 Anunciar que vamos conhecer um pouco da infância de Chico Xavier.
 Mas, antes, escrever a palavra “paciência” no quadro. Solicitar que as crianças
leiam.
 Perguntar se sabem o que é “paciência”. Se elas são pessoas pacientes.
 Começar a narrar a história do Anexo 6.
 Mediação:
 Temos aí o avô que conta histórias ao seu neto. Qual a história que ele está
contando?
 O que aconteceu com a mãe de Chico?
 O pai de Chico tinha condições de criar os filhos?
 O que aconteceu? Com quem Chico foi morar?
 Como era a madrinha do menino? O que ela fazia com ele?
 A quem Chico pedia ajuda?
 O que as pessoas pensavam dele?
 O que orientava Dona Maria a Chico?
 Quanto tempo ficou Chico com a madrinha?
 Com quem o pai de Chico se casou pela segunda vez?
 Qual foi a data que a mãe de Chico desencarnou?
 Apresentar o calendário do ano de 1915 - Anexo 7.
 Obs.; O calendário está em espanhol.
 Solicitar às crianças que localizem em dia da semana que a mãe de Chico
desencarnou.
 Escrever a data 2017 e 1915. Arme a conta de subtração e peça que as crianças
copiem no caderno e respondam: Há quantos anos a mãe de Chico desencarnou?
 Atividade 1: Distribuir o Anexo 7 e oriente que as crianças preencham, usando os
números os mês de abril.
 Antes, deixar claro, que estamos no ano de 2017, mês abril, quinta-feira, dia 6.
 Atividade 2: Ditado dos dias semana e meses do ano.
 Correção individualizada.
 Tarefa de casa à critério do professor.
5ª ETAPA: Conclusão
 Apresentar todos os vídeos.
 Após, solicitar que as crianças, com suas próprias palavras, escrevam o que acharam
de Chico Xavier e o que eles aprenderam com o médium.
 Solicitar que as crianças leiam.
 Revisar os conteúdos ministrados na semana através de atividades no quadro.
RECURSOS
Kit multimídia
Papel
Lápis

Caderno
Borracha
Lápis de cor
Livros
AVALIAÇÃO
 Através da observação do interesse, envolvimento nas atividades.
REFERÊNCIAS
http://youtube.com/watch?v=hAq9FxkAZQs
http://youtube.com/watch?v=B2XRR6AYpIM
http://youtube.com/watch?v=rP6xezZ0Ok8
http://youtube.com/watch?v=H2lS35Q7sOs
http://youtube.com/watch?v=yWLtqYKzqJ0

