


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



Castelo  rolo 

de papel 

higiênico

Olha que legal estes castelos de

papel, feitos com roso de papel

higiênico:

Veja o que você vai precisar

– rolos de papel

– tinta, tecido ou papel camurça

– caixa de papelão

- Cola

– Tesoura

– Fita crepe ou durex

– Palitos de dente



Saúde mental Pais e filhos

Atitudes simples podem trazer à família alivio do estresse neste tempo de quarentena:

Converse com os filhos sobre a situação, com linguagem simples e adequada para cada idade da criança. Forneça
as orientações de forma tranquila, para não estimular sentimentos de medo e ansiedade. Ore, fale sobre o quanto
Deus é poderoso e pode guardar a família. Dê abertura para que eles possam expressar seus sentimentos e dúvidas
•Discuta sobre as atividades prioritárias do dia, necessidades básicas da casa, divisão de tarefas e obrigações. -
•Organize os horários : divida o tempo em quarto de escuta, trabalho, afazeres domésticos, tempo com os filhos.
•Planeje a agenda junto com as crianças, procurando organizar horários equilibrados para brincadeira, atividade
física, sono e tempo de tela. Não esqueça de intervalos livres para que a criança decida sozinha o que fazer. Faça
esta agenda por escrito e fixe em um local da casa.
•Mantenha a rotina dos horários de alimentação e ingestão líquidos adequada para cada idade.
•Insira a criança na rotina de tarefas domésticas de acordo com a idade.
•Converse com os filhos para que respeitem os momentos em que o adulto precisa trabalhar. Uma dica é tentar
sincronizar esses períodos de maior concentração com atividades mais tranquilas para os pequenos, como uma
sessão de filmes. Mas, combine e cumpra o momento de ficar com eles.
•Se gosta de acompanhar as noticias , reserve um momento para vê-las sozinho, sem expor a crianças a conteúdos
inadequados
•Inclua na agenda pausas durante o dia para que a família esteja unida de forma alegre e prazerosa. Façam o quarto
de escuta da criança juntos. Almocem e jantem ao redor da mesa. Ao final do dia vejam um filme juntos.
•Seja você o modelo de comportamento que espera dos filhos. Ou seja, evite ficar horas grudado no celular,
demonstre como lidar com a situação com equilíbrio e mantenha a calma.
•Deixe claro que é o momento não é de férias, mas uma situação transitória, que está alterando a rotina.

•Extraido de bebe.com.br e adaptado por Elaine Alcantara

https://bebe.abril.com.br/desenvolvimento-infantil/como-conversar-com-as-criancas-sobre-coronavirus/
https://bebe.abril.com.br/familia/por-que-e-importante-incentivar-os-filhos-a-ajudar-nas-tarefas-de-casa/
https://bebe.abril.com.br/familia/as-novidades-da-netflix-que-chegam-para-animar-os-dias-em-casa/


Campanha Crianças e juniores em 21 de oração! 
Participe!

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



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 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.


