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Plano de aula para o Nível 2: Super Qualidades dos Super Estudantes 

Obs. para pais ou professores: Trata-se do plano para uma aula de 20 minutos sobre qualidades que ajudam a melhorar as habilidades de aprendizado. O objetivo é ensinar o seguinte: “Várias habilidades que possibilitam aprender com sucesso.” (Formação de Caráter: Responsabilidade Pessoal: Habilidades para estudar e aprender 2-b)
*

Peça para as crianças fazerem um brainstorm com todas as qualidades que acham que contribuem para alguém ser um aluno bem sucedido. Façam uma lista. Em seguida leiam “Qualidades dos Super Estudantes.” Vejam quantas qualidades listadas se encontram no artigo que acabaram de ler. 

Conversem sobre os estudos das suas crianças. Comece por enfatizar as matérias que elas gostam de estudar; conversem a respeito das matérias que dominam bem e as qualidades que as ajudaram a aprender e ter um bom desempenho nelas. Discutam brevemente as matérias em que elas têm mais dificuldade. Peça para pensarem em que qualidades mencionadas no artigo poderiam ajudá-los a dominar alguma matéria na qual tenham mais dificuldade.

Leiam “O Valor de Cometer Erros.” Que qualidade ou lição o menino aprendeu, que também pode ajudar suas crianças nos seus estudos?

Peça para as crianças escreverem Filipenses 4:13 num pedacinho de cartão para usar como marcador em um de seus livros de estudo. Encoraje as que gostarem de decorar o marcador a fazerem isto.

Atividade: Peguem as cinco qualidades listadas em “Qualidades para Super Estudantes,” e no decorrer da próxima semana de aulas concentrem-se em usar uma qualidade cada dia. Pode pedir para elas escreverem num papel os dias da semana e a qualidade que vão enfocar cada dia.

Por último, não esqueça que o sucesso tanto nos estudos como em outras áreas da vida não acontece de um momento para o outro! Leiam “Nugets sobre Metas” para lembrar a todos da importância de se ter paciência e perseverança quando queremos alcançar metas.

Oração: Peça para as crianças agradecerem a Jesus por uma matéria escolar que gostem, e depois pedirem ajuda para uma matéria na qual precisam de ajuda adicional.

[Em caixa]
Se tiverem outras sugestões de material suplementar, ou atividades adicionais para ensinar este assunto, favor escreverem abaixo suas ideias e dicas. Esperamos para ouvir seus comentários.
[Fim da caixa]
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