


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



Que tal esta semana 

fantoches de caixa de leite?

Você vai aprender como criar

fantoches super fofos e que vão

transmitir deixar os pimpolhos

envolvidos na atividade e satisfeitos

com suas obras primas!!

Você pode fazer personagens Bíblicos

e depois contar histórias da Biblia ou

deixar eles contarem!

Veja o que você vai precisar

– Caixas de leite longa vida

– Lã ou papel crepom

– Folha de papel pardo ou coloridas

– Cola

– Papel sulfite

– Fita crepe ou durex

– Tesoura

Créditos: comartesclau.blogspot.com

Créditos: educadoras-web.blogspot.com.br

http://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/como-fazer-fantoche-1/


Primeiro você irá lavar a 

caixa de leite e recortar 1 

lateral, 1 frente e 1 lateral.

Depois abra-a e dobre. Já 

vá fazendo como se fosse 

fantoche. Teste colocando 

suas mãos na abertura.

Agora cole utilizando uma fita crepe as 

abinhas e em seguida encape com papel 

pardo ou outro tipo de papel.

Na parte interna, você cola o papel 

vermelho.

Deverá ficar assim

Faça os olhinhos, o narizinho e 

a boquinha para depois colá-

los. Fixe também com cola o 

cabelinho. Este pode ser feito 

de lã, papel crepom ou até 

mesmo de fita cassete.

Incremente sua trupe de 

fantoches criando 

personagens crianças ou 

filhotes de bichinhos com 

caixinhas menores de 

remédio.

Poderá também fazer animais pequeninos. 

Sapinhos, gatinhos, cachorrinhos, ovelhas e 

vaquinhas são bem vindas ao grupo de fantoches 

que você está criando!

PASSO A PASSO

http://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/como-fazer-fantoche-2/
http://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/como-fazer-fantoche-3/
http://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/como-fazer-fantoche-4/
http://www.artesanatopassoapassoja.com.br/como-fazer-fantoche-de-caixa-de-leite-passo-a-passo/como-fazer-fantoche-5/


Campanha Crianças e juniores em 21 de oração! 
Participe!

A Feira do Denário continua!!!
Entrega de versículo

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

EBD
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



Atenção!!  
A Feira do Denário continua!!!

Novo horário DE NOVO!

✓ 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 e 10 anos – Eliane – 99976-1322

• 11 e 12 anos – Isabella -99753-8903

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.




