Secretariado Nacional da Educação Cristã
Departamento de Educação Moral e Religiosa Católica

A narrativa dos acontecimentos de Fátima – 1º e 2º anos (1ª de 2 aulas)
Sumário: Os pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco e as aparições em Fátima.
Metas
N. Promover o bem
comum e o cuidado
do outro.
M. Reconhecer a
proposta do agir
ético cristão em
situações vitais do
quotidiano.

Objetivos
2. Fomentar os valores
do amor, da
cooperação e da
entreajuda na vida
familiar.
(1º ano, UL 3)

Conteúdos
· As tarefas que cada criança pode
desempenhar na sua família.

- Narrativa de Fátima: Quem eram os
pastorinhos e a sua colaboração na
família: o cuidado do rebanho.
3. Observar como
Maria é uma pessoa
presente e atenta.
(2º ano, UL 2)

· Maria acompanha a vida dos amigos de
Jesus.
- Narrativa de Fátima: Maria vem falar a
três pequenos amigos de Jesus, de maio
a outubro de 1917, na Cova da Iria;
conhece os problemas do mundo
(guerras); pede oração aos pastorinhos
pelas pessoas que praticam o mal.

Estratégias/Situações de Aprendizagem
. Motivação dos alunos para o tema: Diálogo sobre as
vivências dos alunos, designadamente a sua cooperação em
contexto familiar, e as dos pastorinhos; recorrer à
apresentação aos alunos de um objecto do tempo dos
pastorinhos e o uso que dele se fazia, para facilitar uma
aproximação ao tema. (7’)
. Leitura de um texto sobre as aparições, acompanhada da
observação de ilustrações. (8’)

Recursos
Anexo I;
Réplica (ou foto) de um
objeto usado pelos
pastorinhos, à escolha do
professor.

Anexo I

. Atividades de exploração do texto: (20’)
- Breve diálogo sobre os acontecimentos narrados;
- Banco de palavras: identificar os intervenientes;
- Caça-palavras: Encontrar e transcrever palavras-chave
presentes no texto;
- Foto mensagem: identificar, numa foto, cada um dos
pastorinhos;
- Ligar com setas a foto de cada um dos pastorinhos à idade
que lhe corresponde;
- Completar frases com palavras retiradas do texto;
. Colorir as ilustrações que acompanharam a leitura do
texto. (15’)
. Registo de uma síntese dos conteúdos abordados, no
caderno do aluno. (5’)

Caderno do aluno

Síntese: A Lúcia, o Francisco e a Jacinta cuidavam do rebanho da família. A Lúcia contou como Nossa Senhora lhes apareceu no dia 13 de maio de 1917, num lugar chamado Cova da Iria
(Fátima), assim como nos meses seguintes, até outubro. Pediu-lhes que rezassem pelos que praticam o mal, pois as maldades dos homens entristecem Jesus e provocam as guerras.

