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 Convite a quem ama a criança
Você cuida da criança e a ama. Seja sua filha, neta, parente ou não, com certeza você 

deseja o melhor para ela.

A escola educa o ser humano como pessoa, cidadão, participante e responsável, mas 
também como ser único, situado no mistério transcendente que se manifesta por meio 
da religiosidade.

O Ensino Religioso não substitui a família na educação religiosa. Ele comunica o co-
nhecimento da cultura e das manifestações religiosas, mas espera que as pessoas que 
convivem com a criança e a amam ofereçam a ela os princípios de uma vida coerente 
com os valores e a dignidade humana, a herança da fé familiar e a pertença a uma 
religião.

Nesse sentido, é preciso haver uma parceria entre a escola e você, a fim de que a 
criança descubra significados que respondam à sua necessidade de entender a vida, 
pois a educação só é possível na relação de confiança e amor.

Sendo assim, a criança será incentivada a conversar, em casa, com quem ela convive, 
a quem ama e em quem confia. Essa tarefa pode ser desenvolvida pouco a pouco. De-
penderá bastante de seu desempenho. Por isso, quando ela lhe perguntar, fale sobre as 
brincadeiras, as cantigas de roda, as histórias e o que mais você lembrar de sua infância. 
Ela também vai pedir sua ajuda para refletir sobre questões importantes da vida. Revele 
a ela suas crenças, suas esperanças, sua fé. É a melhor herança que você pode depositar  
nas mãos dessa pessoa repleta de possibilidades no presente e no futuro.

Contamos com você. Sua parceria será indispensável!

Um grande abraço da autora deste livro.



U N I D A D E  1 

A vida é legal
Objetivo Compreender a felicidade de ser uma 
pessoa única, no meio de tantas pessoas diferentes 
umas das outras.



1.1. A felicidade que Deus criou

OBJETIVO

Sentir a alegria de ser uma pessoa igual às outras, mas 
com características pessoais; de estar crescendo, apren-
dendo e se relacionando em uma turma repleta de di-
ferenças. Conhecer o ensinamento das religiões acerca 
da origem de tudo o que existe.

Eu existo.
Recebi a vida de presente.
Vivo com as pessoas.
Somos iguais, mas temos diferenças.

VIVA A CRIANÇA

Criança é alegria
Criança é amor
Criança é ternura
É a felicidade que Deus criou

Uma flor é uma criança
A estrela é uma criança
A lua é uma criança
Criança é assim
Em tudo que faz
Tem amor e paz

Celina Santana. CD Tra-la-lá, vamos comemorar. 
Paulinas/COMEP, 2001.
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Crescemos para ser felizes.
O mundo é belo.
É cheio de diferenças.
Deus não para de ter ideias geniais!
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1.2. Brincando de comunicar

OBJETIVO

Tomar consciência do privilégio de ser pessoa, capaz de ver a realidade, pensar sobre 
ela e comunicar o próprio pensamento. Descobrir que as religiões têm palavras sagra-
das, próprias para a comunicação com Deus.
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Tenho a palavra. Quero dizer.
Tudo o que vejo posso entender.
Minha linguagem e a visão
Abrem a porta do coração.

AGRADEÇO AO BOM DEUS

Eu tenho uma boca para falar
Tenho dois olhinhos para enxergar
Eu falo, falo tanto até cansar
Minha boca está crescendo
De tanto tagarelar

E os meus olhinhos
Tudo podem admirar
Vejo a luz, que alegria
E a grandeza que é o mar
Agradeço ao meu Deus
Por poder tudo enxergar

Zélia Barros Moraes. CD O mundo encantado da Pré-Escola.  
Paulinas/COMEP, 1996.

As pessoas criam palavras sagradas e falam com Deus.
Existem palavras sagradas em todas as línguas do mundo!
Deus entende todas as palavras sagradas!
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1.3. A festa do rei

OBJETIVO

Conscientizar-se da capacidade de fa-
zer gestos significativos e compreender 
que essa é uma das formas de comu-
nicação com as pessoas e com Deus.
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Era uma vez um rei. Ele estava feliz e pensou: 
“Vou dançar para Deus”. E foi para as ruas da cidade.
Era um reino de músicos.
Todos pegaram instrumentos, tocaram e dançaram com o rei.
A cidade virou uma festa de comunicação sagrada.

DANCINHA PARA DESCONTRAIR

Eu danço, danço, danço
Requebro a cintura
O meu corpo todo
Começa a balançar

Eu mexo com as mãos
Eu mexo com os braços
Minha cintura não pode parar

Eu mexo com os ombros
Eu dobro os joelhos
As minhas pernas não podem parar

Eu viro para um lado
Eu viro para o outro
Minha cabeça não pode parar

Celina Santana. CD Tra-la-lá, vamos comemorar.  
Paulinas/COMEP, 2001.

No mundo inteiro as pessoas fazem gestos sagrados.
Deus conhece o significado de todos os gestos e de toda a comunicação.
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1.4. O silêncio das borboletas

OBJETIVO

Experimentar a atitude religiosa do silêncio; 
conscientizar-se da própria capacidade de de-
monstrar respeito e carinho por meio do silên-
cio e de participar de uma harmonia silenciosa 
no grupo.
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As borboletas têm belas cores e formatos.
São cheias de desenhos. Flutuam e dançam no ar.
Mas elas vivem em silêncio. Bailam ao som das cascatas, 
ao canto dos pássaros e ao rumor da brisa nas árvores.
Com as asas, elas tocam uma melodia para Deus.
E só ele pode escutar!

O SILÊNCIO

O silêncio, o silêncio
Vamos todos conseguir
É a hora do silêncio
Para a gente poder ouvir

O silêncio, o silêncio
Como é bom ficar quietinho
Vamos todos fazer silêncio
Para ouvir bem direitinho

Folclore infantil – Adaptação: Nilsa Zimmermann.  
CD O mundo encantado da música. v. 1. Paulinas-COMEP, 1996.

Existe muito silêncio no planeta Terra.
Nós também podemos silenciar.
Deus entende todos os silêncios do universo!
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