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OBJETIVOS
•
•
•

Entender a vontade de Deus em nossa vida, e que Ele nos dá cargas que
possamos suportar, e forças para superar os grandes desafios da vida.
Assimilar que valores morais como: fidelidade, perseverança, amizade e força
de vontade, são imprescindíveis no testemunho da fé que professamos.
Aprender sobre a paraplegia: causas, tratamentos, rotina, profissionais
envolvidos nas diversas terapias, instituições e leis para o PNE.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Esta é a biografia recente de uma jovem brasileira que viveu o drama de ficar
paraplégica em um acidente; uma história envolvente para quem quer vencer os
desafios da vida. Ao propor a leitura para os alunos, é importante fazer uma
introdução ao tema por meio de uma dinâmica que leve à reflexão sobre a dificuldade
de acessibilidade de um cadeirante na sociedade. As atividades são apenas sugestivas:
• Montar um glossário de palavras novas que envolvam o corpo humano e a
questão da paraplegia;
• Estudar estrutura óssea da coluna, e o que acontece com o corpo para causar a
paraplegia e tetraplegia;
• Listar profissionais da saúde que estão envolvidos nos tratamentos e terapias
encontrados no livro (pg.35);
• Simular a dificuldade de acessibilidade de um cadeirante ou paraplégico no
espaço da escola ou comunidade;
• Pesquisar sobre a AACD e outros centros de reabilitação;
• Mapear/fotografar na cidade os locais onde há acesso ao cadeirante;
• Dividir os alunos em grupos para pesquisarem sobre as PARAOLÍMPIADAS, cada
equipe deverá ficar com um esporte em que o Brasil já recebeu medalhas,
apresentar a pesquisa em multimídia;
• Trazer à escola um time PNE, para fazer uma apresentação e falar sobre a
superação de vida através do esporte;

Rodovia SP 127 – Km 106, Caixa Postal 34 – 18270-000 Tatuí SP
Fone: (15) 3205-8800 - Fax: (15) 3205-8900 - E-mail: didatico@cpb.com.br

Casa Publicadora Brasileira
Editora dos Adventistas do Sétimo Dia

•
•

Se possível convidar um cadeirante para ser entrevistado pelos pelos alunos
alunos dando seu testemunho de vida;
Cada aluno deverá fazer uma redação apresentado as quatro lições de vida que
a autora escreve nos últimos capítulos (14,15,16 e17).

Orientações aos professores: No livro encontramos muitos textos bíblicos que
nortearam a autora na sua trajetória de vida; ao final da leitura, realizar com os alunos
uma capela para apresentar todo o projeto e atividades realizadas pela turma, trazer
um convidado especial e fazer homenagem.
“Tudo posso naquele que me fortalece” – Filipenses 4:13
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