


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





Brinquedo vai e vem



Que tal fazer esta 

amarelinha em casa 

e brincar?

Escolha um versículo!



Imprima, recorte e brinque



Brinque em família!!

1.Strike
Você vai precisar de seis a dez garrafas, rolos de cartolina ou papelão. Uma bola de meia, de tênis ou do bichinho de 
estimação. E pronto. É só organizar os pinos improvisados, encontrar um lugar para fazer a pista e se divertir!

2.Jogos verbais
Se o tempo está curto para preparar brincadeiras mais elaboradas, os jogos verbais são as soluções ideias para se divertir de 
um jeito bem acessível. Nesse jogo, não são necessários brinquedos ou outros objetos, ele consiste em escolher temas e fazer 
rodadas de perguntas sobre eles.
Por exemplo, se o assunto escolhido foi “cinema”, são elaboradas perguntas sobre o tema e uma pessoa é a responsável por 
realizar as perguntas e as outras respondem. Para tornar ainda mais divertido o momento, defina regras como as duas pessoas 
devem ficar com a mão no ar e baterem na mesa se souberam a resposta. Quem for mais rápido tem o direito de responder, 
mas, se errar, o ponto vai para seu oponente. Ao final, vence quem acertar mais respostas corretamente.

3. Cinco Marias
Número de participantes: a partir de 1
Pegue cinco saquinhos de tecido e encha-os com areia ou arroz. Jogue as cinco marias no chão. Escolha uma, jogue para cima e 
pegue outra do chão, a tempo de pegar a primeira antes de cair. Na próxima rodada, jogue um saquinho para cima enquanto 
pega dois no chão e volta a recolher a primeira antes de cair. E assim sucessivamente

4. Estátua
Número de participantes: a partir de 3
Uma das crianças é escolhida como o chefe e as outras devem estar posicionadas de frente para ele. O chefe designa qual será 
a estátua. Pode ser de cachorro, passarinho, gato, cobra… Então, quem está no comando escolhe a estátua mais bonita, mais 
feia ou mais engraçada. Pode-se também colocar uma música para tocar e quando o chefe aperta o stop, todos param! O chefe 
vai a cada jogador e os provoca. Quem se mexer, perde!



ATIVIDADE BÍBLICA
Pinte Naamã no rio. Quantas vezes ele mergulhou pra ficar curado da lepra?



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 às 9h30 – 1 a 2 anos
9h30 às 9h45 – 3 a 8 anos
9h às 10h – 9 a 12 anos (Neste domingo,

Culto Feira do Denário)
Culto Mini – 17h30 

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC


