


Sugestão de Atividades 

Semanais

Feira do Denário, Aulas EBD e Culto Infantil
Campanha de oração

Estudo da Lição da EBD com os Pais
Campanha de oração 

Brincadeiras no Livro de Ideias
Campanha de oração

Culto no Lar Kids
Campanha de oração

Brincadeiras no Livro de Ideias
Campanha de oração

Estudo de versículos Feira do Denário
Campanha de oração





App para crianças de 2 a 6 anos
App para crianças e juniores 

7 a 11 anos



Centopéia de 

caixa de ovo 1

Crianças adoram criar com as próprias

mãos. Então, mãos à obra!

Veja o que você vai precisar
– Caixas de ovos
– Limpadores de cachimbo
– Fita adesiva ou cola
– Papel
– Marcadores, hidrocores ou a caneta de 
sua preferência
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https://www.comofazeremcasa.net/wp-content/uploads/2012/08/lagarta-2.jpg
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Centopéia de 

caixa de ovo 2



Em anexo uma história 

para ajudar pequenos a 

entender a quarentena



Separe um tempo todos os dias para brincar com seus
filhos!
Se não puder todos os dias, combine com eles quais
dias e horários você fará isso!
E cumpra!!! Veja os benefícios:

 Essa atitude constrói afeto e diálogo que,
provavelmente, repercutirá pra sempre, inclusive
na adolescência;

 Os filhos recebem esse ato como amor, valorização
e respeito, desenvolvendo sua autoestima;

 Você vai poder conhecer melhor seus filhos, pois as
crianças falam de si brincando. É só ficar atento ao
que dizem e respondem!

PASSE PELA QUARENTENA DE UM JEITO BOM!!

Por @Elaine Pio

Saúde Mental Pais&Filhos



Campanha Crianças e juniores em 21 de oração! 
Participe! Nesta semana, todo dia dia um vídeo com 
oração de crianças da PIBJC!  Insta: @minipibjc

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 10h00 – 9 e 10 anos
10h00 às 1015h – 11 e 12 anos

Culto – 17h30 às 17h50

informações página seguinte

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC
19.04 – Pr. 

Carlos Marcelo

Novidade!!



Atenção!!  
A Feira do Denário continua!!!

 Cada tia terá em suas mãos a lista das crianças inscritas e anotará a quantidade de versículos entregues.

 Os pais devem fazer anotação nos versículos entregues por vídeo.

 Enviar a foto dos versículo para tia Elaine 98193-0666

 Quando nos reunirmos novamente estes versículos serão carimbados no caderno.

 3 anos – Marlen - 999995333

 4 anos – Marcela – 99736-6696

 5 e 6 anos – Fabiana – 999883638 e Gisele 999283-2936

 7 anos – Edilene – 99532-8303

 8 anos – Angela – 99694-3950

 9 a 12 anos – Eliane – 99976-1322

Continuamos a receber as inscrições virtualmente. Clique e baixe a ficha em

anexo. Preencha-a e pague via pic pay - @pibjc o valor de R$ 10,00. Envie a

ficha e o comprovante via whatsap para Elaine (98193-0666) e a criança já pode

participar a partir deste domingo, juntando-se a outras já inscritas.

 Continue escrevendo os versículos normalmente no caderno e ajudando a criança a memorizá-los.

 Neste domingo, de 10h15 às 11h00 (SOMENTE NESTE HORARIO) , as tias das salas da EBD irão

receber os versículos das crianças via CHAMADA de vídeo de whatsap, conforme lista logo abaixo.


