Tema: A importância do estudo e do trabalho
Objetivos:
-

Transmitir a importância do estudo e do trabalho para alcançarmos nossos objetivos de
vida;
Mostrar o trabalho como uma Lei Natural;
Mostrar que através da caridade nós sempre seremos beneficiados.

Subsídios:
- O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Livro III – Lei do Trabalho.
- Adaptação da história “A Tartaruguinha Verde” de Roque Jacintho
- Apostilas Vivendo Valores na Escola – Professor e Orientador. Brahma Kumaris.
Prece de abertura
Incentivação inicial:
Colocar na lousa algumas frases da história – sem seqüência lógica. Pedir para as crianças
tentarem colocá-las em ordem.
Desenvolvimento:
História:
Era uma vez, uma Tartaruga Verde.
Ela vivia no fundo do mar e sonhava em chegar à superfície das águas e encontrar um mundo
novo.
Procurou os conselhos do Rei Caranguejo que falou: - “Ora, ora... Por que eu iria querer outro
mundo? Este aqui já me basta”.
A Tartaruga, depois, ouviu dizer que o peixe Amarelo era o representante do mundo da superfície.
Então, decidiu falar com ele.
- “É preciso muito juízo - falou o peixe. É preciso cumprir obrigações para chegar lá em cima”.
O Peixe Amarelo levou a Tartaruga para a toca e falou: - “Viva longe das tentações. Fique dentro
desta toca”.
A Tartaruga já estava cansada de ficar na toca. Não estava se sentindo melhor. Estava sentindo-se
mal de ficar confinada num espaço pequeno e sem poder fazer nada.
Num belo dia, abandonou aquele lugar.
Ela procurou o Peixe Vermelho e falou do seu sonho.
O Peixe Vermelho falou: - “É preciso decorar palavras mágicas. Sem elas não há salvação”.
A Tartaruga decorou livros e mais livros. No entanto, nunca se sentia a caminho da superfície.
Já estava muito desanimada e quase abandonando tudo quando encontrou com o Peixe Espada.
- “Olá seu Espadinha!”.
- “Olá Tartaruga! Ouvi dizer que você não quer mais viver no fundo do mar.”.
- “É verdade”.
O Peixe Espada disse-lhe: - “Trabalhe, ajude os que sofrem e se ajude estudando”.
A Tartaruga não perdeu tempo. Passou a trabalhar, estudar e ajudar.
Ajudou a Estrela-do-mar a encontrar suas filhas.
Medicou um corte num tentáculo do Polvo.
Socorrendo e estudando sentia-se feliz.
Passou a dar conselhos de paz ao Tubarão.
O Tubarão Levou-a para visitar a Baleia.
A Baleia, então, pela primeira vez, ouviu a Tartaruga falar mal da gula.
De repente...

Ora, que aconteceu de repente?
A Tartaruga, nada mais, nada menos, estava na superfície do mar.
Um mundo maravilhoso a sua frente!
Encontrou-se novamente com o Peixe Espada.
- “Cheguei no mundo novo, Seu Espadinha!”.
- “Você notou Tartaruga? Para sair do fundo do mar você só precisou estudar, trabalhar e
ajudar sempre!”.
Feliz ela continuou a servir.
-----------------------------------------Pontos a serem trabalhados a partir da história:
1. Muitas vezes conseguimos atingir nossos objetivos mesmo que pareçam

