Onde ponho a minha tenda? Com quem?

1.Para quê o caderno do professor?
Educar é acompanhar e tirar o melhor de cada um dos sujeitos da educação,
a fim de trazê-los para a sua realidade, no mundo em torno deles. Os
sujeitos da proposta educacional são jovens entre 12 e 16 que estão em

uma fase de mudança evolutiva na "maravilhosa" adolescência que é a
transição da infância para a idade adulta.
Estes jovens têm uma personalidade maleável , suscetíveis à manipulação
e são presas fáceis para a realidade em que vivem .
Entender uma boa educação é ser capaz de mostrar a verdade de sua
existência aos jovens para que eles possam construir uma boa
personalidade de acordo com sua dignidade pessoal.
Esta tarefa educacional não é um desafio fácil e, portanto, a partir destes
guias consiste em também acompanham o professor neste caminho que
conduz jovens adolescentes a conhecer e valorizar a própria sexualidade, e
para educar e guiar cada coração.
Deste livreto fornece aos professores um suporte de trabalho e
aprofundamento sobre os temas que serão apresentados aos jovens.

1. AS UNIDADES


Os conteúdos estão divididos em seis unidades.



Cada unidade representa um elemento da tenda que ajudará aos

jovens e poder juntar-se e assim montar sua própria tenda.


Em cada unidade aparecem uma série de FICHAS DE TRABALHO
com um objetivo marcado que se pretende conseguir,
desenvolvendo em cada uma delas, atividades distintas. O título
de cada ficha tem uma correspondência com uma citação bíblica.

1. AS CENAS E FILMES


Cada unidade se propõe uma série de cenas de filmes que
ajudarão ao professor a a chamar a atenção dos jovens e
aprofundar os conteúdos.



Se apresentam também uma série de filmes que servem de
conteúdo transversal às várias unidades. Se desenvolve um guia
explicativo para cada uma.

3.

NÓS VAMOS ACAMPAR?



Neste Neste parágrafo se mostra ao professor como acampar e aos
jovens a elaborar uma HISTÓRIA com personagens propostos e que
podem aprofundar os conteúdos de cada unidade tornando vivencial
as distintas situações que podem derivar de cada caso.

