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ATUALIDADES 
 Aula 02 – Tecnologia 

 
A tecnologia está presente em tudo o que fazemos.  
Existem inúmeros benefícios no uso dos recursos tecnológicos. Mas podemos observar que a 
dependência exagerada tem sido um grande mal desse tempo. 
Nessa aula vamos debater sobre os prós e contras do uso da tecnologia nos mais diversos aspectos 
(comunicação, recursos audiovisuais, brinquedos e entreterimento, entre outros) 
 

 Para você professor (a) 
 
Nessa aula abordaremos o tema tecnologia. Falaremos sobre os benefícios que a modernidade nos 
trouxe, mas também falaremos sobre os alertas sobre como estamos usando essa tecnologia, o que 
temos assistido na TV, internet e o quanto as regras que os pais têm colocado em relação ao tempo de 
uso de tecnologia tem sido obedecido. 
 
Sabemos que a superespoxição das crianças a tecnologia, de acordo com estudos, apresentam 
diversos danos, tais como: 

 Agitação excessiva 

 Obesidade infantil 

 Declínio da qualidade do sono 

 Exposição a riscos (redes sociais) 

 Exposição a modelos agressivos (jogos, filmes, vídeos) 

 Isolamento e baixa competência social (habilidade de interação presencial é prejudicada) 

 Incentivo ao consumismo (querer sempre a última versão, o lançamento...) 
 
O melhor caminho a seguirmos é o equilíbrio, e como diz em provérbios, precisamos ter sabedoria para 
buscarmos entendimento nas mais diversas formas que pudermos adquirí-lo. 
 

Base Bíblica 
 
Provérbios 4, I Reis 4:29, Daniel 1:17 
 

Objetivo 
 
Levar a criança a refletir sobre a preservação dos principios da palavra em tudo o que fazemos. 
Independente de ter ou não alguém olhando, devemos assistir o que for adequado, conversar sobre o 
que agrega e acima de tudo, obedecer. 

 

Situação da Criança 
 
Muitas são as novidades e oportunidades de interagir com a internet, telefones portáteis, jogos e 
brinquedos cada vez mais interativos e interessantes. 
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A informação está a um clique de distância, e a necessidade de memorizar ou até se esforçar parece 
cada vez menor. 
A internet aproximou o mundo, mas ao mesmo tempo distanciou as pessoas. Uma criança é capaz de 
ficar um dia todo no computador ou televisão sem se relacionar com as pessoas que estão dentro da 
própria casa. 
Até os bebês parecem ser adeptos as tecnologias atuais, lutando pela posse de smartphones para 
assistir a videos e se distrair. 
Se por um lado os pais percebem o fenômeno atual como um alívio para poderem ter um tempo livre 
para resolver seus assuntos de adulto, por outro, essa “terceirização” da educação distancia as 
crianças da simples e boa educação familiar regida por valores e princípios. 
O desafio é estabeler os limites entre o tempo dedicado ao uso dos mais avançados recursos (porque 
isso é positivo) e o cultivo da vida social real. 
 

Sugestão para o desenvolvimento da Aula  
 
Para termos uma aula bastante interessante e animada, faremos um debate sobre tecnologia. 
Divida a sala em 2 grupos: 
- o primeiro grupo será a favor da tecnologia, e falará de todos os benefícios (tv, celular, internet, 
brinquedos eletronicos, e tudo o mais que vier a cabeça) 
- o segundo grupo será contra a tecnologia, e falará sobre o tempo que se perde no uso desses 
recursos, e o quanto seria mais legal estar no parque, viajando ou brincando com os amigos e com os 
pais. 
- leve imagem dos meios de comunicação de antigamente. 
- Fale da brincadeiras que faziam, e hoje não tem porque ficam com o celular. 

   
 
 
 

Contando a História 
 
No debate sobre a tecnologia, estimule perguntas que levem a seguinte reflexão: 
- Atualmente, gastamos mais tempo na televisão ou internet do que os pais gostariam? 
- Quantas vezes desobedeci ao pai ou mãe para ficar no celular, computador ou TV? 
- O quanto uma criança prefere brincar ou ver TV, jogar no celular/computador? 
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- Alguma vez já apareceu conteudo impróprio para criança na TV ou computador? O que você fez? 
- Você já conversou com algum estranho na internet? 
- Seus pais sabem o que você faz no computador? 
- Você prefere conversar com alguém on line ou presencialmente? 
- Se tivesse que fazer uma escolha, quem você levaria para uma viagem: um celular com internet ou 
um amigo? 
- Você gostaria de poder brincar mais com seus pais ou amigos? 
 
(Aproveite o debate e inclua as dúvidas que as crianças possam ter. Depois disso, sente todas em roda 
e faça uma conversa sobre as reflexões.) 
 
No nosso debate vimos opiniões diferentes e pudemos ver o quanto é bom termos os 2, não é verdade? 
É bom poder interagir com a tecnologia, mas é bom também poder brincar de coisas simples, conversar 
e sair com os amigos para um parque ou uma atividade ao ar livre. 
O equilíbrio é o melhor caminho que podemos seguir.  
E sabe como temos esse equilíbrio? Buscando SABEDORIA. 
Com sabedoria, utilizamos o tempo para se divertir, para aprender e também para descansar. 
E o principal princípio da sabedoria é a obediência.  
Por isso é muito importante OBEDECER aos pais. Então se existe um limite de tempo para ficar no 
computador, esse tempo deve ser respeitado. Porque o papai e a mamãe já receberam a sabeboria. As 
crianças ainda estão aprendendo e com o tempo terão cada vez mais sabedoria. 
 
Por isso é muito importante compartilhar com os pais tudo o que você vê na internet ou assiste. O 
mundo está cheio de maldade, existem pessoas que usam a internet para fazer o mal. Por isso não fale 
com estranhos sem os seus pais saberem. Se estiver passando algo impróprio na internet ou tv, mude 
o canal. Use esses canais para o bem, e não para o mal. 
 
Sabe, a Bíblia nos conta a história de 2 jovens que receberam muita sabedoria e foram conhecidos por 
sua inteligência. Eles fora SALOMÃO e DANIEL. Apesar de terem vivido em épocas diferentes, os dois 
possuiam essa graça, e sempre foram muito inteligentes. 
Na época deles não existia a internet e nem a tecnologia de ponta que temos hoje, mas o que podemos 
aprender com eles é que eles aproveitaram todos os recursos que existiam naquela época para serem 
ainda mais inteligentes.  
 
Então aproveite os recursos que você tem para ser cada vez mais uma pessoa inteligente. 
Mas se lembre de que a sabedoria começa com a obediência, então siga os conselhos dos seus pais, 
divida com eles tudo o que você faz na internet. Isso será agradável diante do Senhor. 
 

Oração  
 
“Senhor me dá sabedoria e inteligência para que eu utilize todos os recursos que tenho para alcançar 
cada vez mais conhecimento. Ajude-me a obedecer aos meus pais, me livre de todo o mal e que eu 
nunca caia nos enganos deste mundo. Em nome de Jesus. Amem.” 
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Versículo  
 
“A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na 
aquisição de entendimento.” Proverbios 4:7 
 

Verificação do Ensino 
 
Quais são os benefícios da tecnologia? 
O que devo fazer se aparecer um conteudo impróprio na tv ou internet? 
O que fazer se um estranho falar comigo pela internet? 
Como sei que estou gastando mais tempo do que deveria com tecnologia? 
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Oferta         
 
Salomão recebeu a sabedoria de Deus quando ainda era criança e se tornou um homem muito 
inteligente. Com toda essa inteligência que ele recebeu ele construiu algo muito importante: o primeiro 
templo. Antes não existia igreja, as pessoas se reuniam em tendas para buscar a Deus. Mas Davi teve 
o desejo de contruir um templo e Salomão, seu filho, com toda sua sabedoria e conhecimento, construiu 
esse templo maravilhoso. 
Até hoje Salomão é lembrado por essa preciosa contrução. 
E você, o que gostaria de construir para Deus? 
Vamos desenhar esse projeto e entregar esse desejo junto com nossas ofertas. 

 

Atividade 
Brincadeira meu mestre mandou. 

COMO BRINCAR 

Um dos participantes é encarregado de ser o mestre ( de preferência você professor )e ficará a frente 
dos outros jogadores. Dar as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las desde que sejam 
precedidas das palavras de ordem: “O mestre mandou” e o grupo responde: Fazer o que? 
  
A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, por exemplo, que os 
seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de atividades de uma vez só, 
como: “O mestre mandou... pular de um pé só mostrando a língua, girando e batendo palma!” 
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Lembrancinha         
 

          
 

 

 

 

 

 

Boa aula! 


