


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





Imprima, recorte e brinque





Brinque em família!!

1. Complete o desenho
Recorte figuras de revistas e cola em um papel. Depois convida as crianças a completar os desenhos usando a imaginação. O 
resultado é muito legal.Você vai precisar de papel, cola, tesoura, material de colorir (lápis de cor ou canetinhas) e revistas.

2. Adivinhe o filme
A brincadeira é desenhar um elemento de uma história bíblica, e os outros têm de adivinhar qual é. 

3. Quem sou?
Escreva num papel o nome de um animal e cole da testa da pessoa. O jogo consiste em fazer perguntas para tentar descobrir 
que animal você é. “Tenho 4 patas? Tenho pelos? Sei voar?”. Cada participante pode fazer uma pergunta por rodada para 
tentar adivinhar. Se ele não souber o bicho, precisa esperar a sua vez para fazer uma nova pergunta. O legal é definir a regra de 
que só podem ser feitas perguntas cujas respostas sejam sim ou não. Use pessoas ou personagens no lugar de animais para 
variar. Se você tiver crianças pequenas e estiver difícil descobrir, ou se a criança for daquelas mais ativas e ficar impaciente, 
mude a brincadeira. Ao invés de fazer perguntas e respostas, dê pistas (como emitir o som feito pelo animal) ou faça 
mímica para que o jogador descubra o nome do animal que está na sua testa

4. Desenho com post-it
Primeiro você pega blocos de post-it coloridos e divide cada cor em três partes. Cada criança começa com as três partes da 
mesma cor. Em uma vamos desenhar a cabeça, na segunda o tronco e na terceira as pernas. Depois que cada um termina o 
desenho, é hora de misturar e ver como fica o resultado. Pode ter algum concurso para ver quem faz o boneco mais 
engraçado, mais bonito, mais maluco… e por aí vai.

http://www.tempojunto.com/2014/08/16/na-mesa-do-restaurante-2/
http://www.tempojunto.com/2015/04/13/brincadeira-de-perguntas-e-respostas/
http://www.tempojunto.com/2014/06/16/diversao-com-post-it/


Fazendo com papel!!



ATIVIDADE BÍBLICA
Pinte a paisagem e desenhe Jesus e seus doze discípulos



ATIVIDADE BÍBLICA



ATIVIDADE BÍBLICA



Feira do Denário:  Encerramentos e entrega de prêmios

Juniores de 9 a 12 anos – 21/06 – 9h 
Crianças de 3 a 8 anos – 28/06 – 9h 

Zoom e Youtube

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 

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC


