


Sugestão de Atividades 

Semanais

Feira do Denário, Aulas EBD e Culto Infantil
Devocional infantil

Estudo da Lição da EBD com os Pais
Devocional infantil

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil

Culto no Lar Kids
Devocional infantil

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil

Estudo de versículos Feira do Denário
Devocional infantil





DOMINÓ BÍBLICO







1. Corrida do algodão
O desafio é transferir as bolas de algodão de uma vasilha para a outra, com os olhos vendados e usando a colher. 
Quem transferir o maior número de bolas dentro de um determinado tempo ganha. Não pode ajudar com a outra 
mão! No início parece fácil, porque a primeira vasilha está cheia de bolas. Só que elas são leves e não dá para sentir 
o peso direito. Com isso, as bolas vão sendo derrubadas para fora do pote e tudo o que você coloca na colher é ar! As 
crianças a-do-ra-ram!

2. Tênis de bexiga
Sabe aqueles pratos descartáveis que a gente sempre tem em casa? Basta colar um palito de picolé que ele vira uma 
raquete para um animado jogo de tênis com bexiga. Uma dica pra deixar a atividade ainda mais legal é prender um fio 
em duas cadeiras para poder transformar a sala numa quadra de verdade. Assim, vocês têm um campo imaginário em 
casa. Diversão garantida!

3. Acampamento na sala
De todas as brincadeiras para fazer em família, essa talvez seja a que mais promove boas memórias de infância. O 
ritual de passar a noite em um espaço diferente, mesmo que seja dentro da própria casa, é imensurável para os 
pequenos. Malas prontas, lanternas na mão, sacos de dormir e vamos a caminho do acampamento na sala! Para as 
crianças, viajar para acampar ou montar a barraca no meio da casa, na varanda ou no quintal pode ser divertido da 
mesma forma. O que vale é a diversão de arrumar as coisas, ler uma história no escuro com lanternas e dormir juntos 
nos colchões ou sacos de dormir.

4. Inventar uma história
Contar histórias é uma ótima maneira de fortalecer os vínculos de afeto, além de estimular a imaginação e a 
criatividade. Vale ler uma história escrita por alguém, mas também inventar a sua própria, e pedir para os pequenos 
fazerem o mesmo. Tem muitos jeitos de brincar de histórias, cada um pode ir inventando uma parte ao longo da 
historia até terminar.

Brinque em família!!

http://www.tempojunto.com/2014/07/15/brincadeiras-com-algodao/
http://www.tempojunto.com/2014/04/26/pratos-descartaveis-viram-raquetes-de-bexiga/
http://www.tempojunto.com/2015/01/05/3-dicas-para-sair-em-ferias-estando-em-casa/
http://www.tempojunto.com/2014/05/06/quem-nao-gosta-de-uma-boa-historia/
http://www.tempojunto.com/2014/05/06/quem-nao-gosta-de-uma-boa-historia/


Fazendo com papel!!
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Pinte!! Os discípulos de Jesus
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Você ouviu a história Bíblica  de domingo 
no culto infantil?  

Foi Sobre os  discípulos de Jesus
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Foi sobre os discípulos de Jesus!



A Feira do Denário continua!!!
Entrega de versículo

Via chamada vídeo whats
Horário: Domingos das 10h15 às 11h

EBD
9h15 _as 9h30 – 1 a 2 anos
9h30 às 9h45 – 3 a 8 anos
9h45 às 10h – 9 e 10 anos

10h às 10h15 – 11 e 12 anos
Culto Mini – 17h30 

informações página seguinte

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC


