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

A narrativa dos acontecimentos de Fátima – 1º e 2º anos (2ª de 2 aulas)
Sumário: A bondade e a generosidade dos pastorinhos; Fátima: convite aos valores do Evangelho.
Metas
G. Identificar os valores
evangélicos.

N. Promover o bem
comum e o cuidado do
outro.
G. Identificar os valores
evangélicos.

O. Amadurecer a sua
responsabilidade
perante a pessoa, a
comunidade e o
mundo.

E. Identificar o núcleo
central do cristianismo
e do catolicismo.

Objetivos

2. Assumir atitudes de
bondade para com os
outros.
(1º ano, UL 1)

2. Compreender que os
cristãos vivem o Amor
de Deus na relação com
os outros.
(2º ano, UL 4)
Promover atitudes de
respeito pela vida na
Terra.
(1º ano, UL 4)

1. Admirar o exemplo
que nos dá Maria:
responder «sim» a
Deus.
(2º ano, UL 2)

Conteúdos
· Cuidamos uns dos outros e não deixamos ninguém de lado
- Narrativa de Fátima:
- Os pastorinhos rezavam por quem praticava o mal;
- Entregavam a merenda aos pobres
- O Francisco promoveu a inclusão de um menino, que
estava de parte.
. Os filhos de Deus são construtores da paz.
- Narrativa de Fátima:
- O Francisco arrependeu-se de ter atirado pedras a
outros meninos e deseja não voltar a fazê-lo;
- Promovia a paz entre todos, nas brincadeiras.
· Devemos amar e admirar a Terra.
- Narrativa de Fátima:
- Jacinta demonstra carinho para com os cordeirinhos;
- Francisco alimenta os passarinhos
- Jacinta gosta das flores e a Lúcia oferece-lhas.
- Os pastorinhos gostam de contemplar a beleza da
natureza.
· Tal como pediu a Maria, Deus pede-nos disponibilidade e
generosidade;
- Narrativa de Fátima:
- Os pastorinhos eram sensíveis aos problemas das
pessoas e rezavam por elas;
- Pela sua bondade e disponibilidade para amar a Deus e
aos homens, Jacinta e Francisco são chamados
“candeias”, por João Paulo II;
- Os pastorinhos dedicavam tempo para falar a sós com
Jesus;

Estratégias/Situações de Aprendizagem
Motivação dos alunos para o tema:
breve diálogo sobre os conteúdos da aula
anterior, tomando como referência a
síntese elaborada;
Apresentação aos alunos de uma candeia,
sem explicação em demasia, que ficará
exposta durante a aula. (5’)

. Atividades sobre a bondade e a
generosidade dos pastorinhos: (10’)
- Leitura de um texto, acompanhada de
observação de uma ilustração;
- Exploração e preenchimento de banda
desenhada;
- Preenchimento de V (verdadeiro) e F
(falso);

. Banco de leras: Identificar e colorir as
letras da palavra “candeia”; (5’)
. Leitura de um pequeno texto
acompanhada de observação de uma foto
da candeia usada pela família Marto;
. Completar frases sobre o modos de se ser
candeia para alguém; (10’)
. Labirinto: Descobrir o caminho que leva a

Recursos
Anexo II
Candeia.

Anexo II

M. Reconhecer a
proposta do agir ético
cristão em situações
vitais do quotidiano.

3. Observar como
Maria é uma pessoa
presente e atenta.
(2º ano, UL 2)

Jacinta até ao Francisco, que reza em
solidão; (5´)

. Maria acompanha a vida dos amigos de Jesus.
- Narrativa de Fátima: O Santuário de Fátima como local de
culto cristão: etapas da sua construção - O arco de
madeira, a Capelinha, a Basílica de Nossa Senhora do
Rosário, a Basílica da Santíssima Trindade; O que motiva as
idas a Fátima; o que fazem as pessoas no santuário de
Fátima.

. Diálogo, retomando este conteúdo do seu
contexto da aula anterior; (3’)
. Atividades sobre o santuário de Fátima:
(12’)
- Leitura de frases curtas sobre o santuário
de Fátima.
- Observação e diálogo sobre uma ilustração
do santuário de Fátima na atualidade;
- Diálogo sobre o sentido das deslocações
ao Santuário de Fátima, a partir de
eventuais vivências dos alunos;
- Completar uma frase, na sequência do
diálogo anterior.
. Registo de uma síntese dos conteúdos
abordados nesta aula, no caderno do aluno.
(5’)

Caderno do aluno

. Atividade complementar: ilustrar, de
algum modo, o afluir dos peregrinos ao
santuário de Fátima (ao critério do
professor: mosaico, puzzle, exposição,
mural, foto mensagem, etc)

Materiais diversos, a
seleccionar pelo
professor.

Síntese: Os pastorinhos demonstravam amor a Deus, a Maria, às pessoas e à natureza. Com eles aprendemos a ser “candeia” para os outros, com o bem que lhes fazemos. Hoje, Fátima
continua a ser um lugar aonde vão rezar pessoas do mundo inteiro.

