


Maio: Crianças orando 

pela  família

!

Oração pela família em tempo de crise! 
Crianças de joelhos, família em pé!

www.pibjc.com

Um álbum de 
figurinhas, onde,
cada oração feita 
a cada dia, a 
criança cola uma 
figurinha. 
Imprima e faça 
com seus filhos

https://www.instagram.com/p/B-xeZXrh0oj4FkfISCvDrsF-tPMAxhme-gyAQ80/
https://www.instagram.com/p/B-xd3Sxh_Oe5yJFrU6u_JAEQbajvgkfJ1RJoBQ0/
https://www.instagram.com/p/B-xd3Sxh_Oe5yJFrU6u_JAEQbajvgkfJ1RJoBQ0/


Sugestão de Atividades 

Semanais

Feira do Denário, Aulas EBD e Culto Infantil
Devocional infantil/oração pela familia

Estudo da Lição da EBD com os Pais
Devocional infantil/oração pela família

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil/oração pela família

Culto no Lar Kids
Devocional infantil/oração pela família

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil/oração pela família

Estudo de versículos Feira do Denário
Devocional infantil/oração pela família





Garrafa pet/ Tesoura/ Fita dupla face/ Cola quente/ 

Papel colorido / 4 tampinha de garrafa pet/ 

1. Corte as partes do seu porquinho no papel 

colorido. Você vai precisar de: dois olhos, duas 

orelhas (deixe uma aba na orelha para poder fixar 

na garrafa) e duas narinas.

2. Prenda todas as peças na garrafa pet com cola 

fazendo a carinha de um porquinho.

3, Envolva a garrafa pet com papel colorido e 

prenda com a dupla face ou cola

4.Cole as tampinhas com cola quente formando os 

pés do porquinho.

5. Faça o corte no papel na parte superior do cofre 

acompanhando o corte da garrafa. .

Cofre de porquinho

Veja o que você vai precisar



ATIVIDADE 

BÍBLICA
Use o cofrinho que fizemos para ensinar as 

crianças sobre missões. Incentive-as a colocar 
moedas até o isolamento terminar. Quando 
voltarmos aos cultos, a criança pode levar o 

cofrinho e entregar no culto infantil!





Delegando tarefas em casa

Como mães e pais, cuidamos de nosso bebê com muito carinho, dando tudo o que precisam: alimento, roupa,
caminha limpa, quartinho arrumado, tudo perfumado e caprichado. Esse bebê cresce e vira uma menininho ou uma
menininha. Continuamos a fazer tudo por eles!!! Mas, chega a hora em que que é necessário e importante para a criança
que ela seja estimulada a fazer as coisas em casa que já consegue fazer. Os pais precisam parar de fazer pelos filhos o que
eles podem fazer sozinhos.

Esta época de pandemia é uma boa hora para iniciar esta rotina. Não permitir ou não estimular os filhos a
ajudarem em casa, vai torná-los folgados e relaxados e com dificuldades no trabalho ou relacionamentos quando se
tornarem adolescentes e adultos. Por outro lado, ajudar em casa fortalece o desenvolvimento do senso de equipe, de
utilidade e de auto realização e autonomia da criança. Quanto mais cedo ajudarem, quanto mais cedo aprenderem, mais
preparados estarão para enfrentarem situações diversas na escola, na vida e nas amizades. Então, bora lá, colocar nas mãos
dos pequenos tarefas que estão em sua capacidade.

O primeiro passo é uma conversar franca e aberta com as crianças sobre a importância de sua ajuda. Depois,
com clareza, delegar quais tarefas eles farão e quando. O como é muito importante. Use a regra de ouro do ensino prático:
Eu faço, você olha. Eu faço e você faz. Você faz e eu olho. Estas três regrinhas, nesta ordem, garantirão o aprendizado da
tarefa. Repetir algumas vezes cada etapa é importante e, paciência também! Outra dica... Não se zangue e não murmure se
fizerem errado. Elogie o esforço e ensine a forma certa quantas vezes for preciso! Não caia naquela de que “é melhor eu
mesmo fazer... dá menos trabalho, faço mais depressa e fico mais calmo”

Coragem! Você vai passar um tempo ensinando as crianças, mas ambas partes, pais e filhos, sairão ganhando.
Afinal, em vez de 2 serão 3 ou 4 dividindo o trabalho!

Veja no quadro em anexo tarefas que podem ser feitas de acordo com a idade.

Por @Elaine Pio

Saúde Mental Pais&Filhos

PASSE PELA QUARENTENA DE UM JEITO BOM!!



2 e 3 anos: 6 a 8 anos:
Guardar os brinquedos; Iniciar “educação financeira”. Tarefas destinadas a eles começam a parecer muito entediantes. 

Estabelecer uma semanada irá ensiná-lo o valor do dinheiro, que vem como resultado do 

trabalho e os pais ainda podem utilizar isso para ensinarem como devem controlar os gastos. 

Deve ser apenas um valor simbólico, pois tarefas de casa são responsabilidades de todos

Levar seu prato à mesa e retirá-lo após as refeições; Ajudar a estender e retirar roupas do varal;

Ajudar a limpar restos de alimento espalhados após comer; Varrer e passar pano em certos cômodos da casa;

Ajudar a alimentar animais de estimação; Ajudar a lavar, secar e guardar a louça (tomando cuidado com facas e outros objetos 

cortantes);

Ensinar a jogar o que é lixo na lixeira; Passar aspirador em certas áreas da casa;

Levar sua roupa suja para o local correto; Ajudar a organizar armários;

Guardar seus calçados no local correto. Ajudar a preparar algumas refeições.

4 a 5 anos: 9 a 12 anos:

Sempre acumulando as atividades aprendidas anteriormente; Pode ajudar em praticamente todas as tarefas, sempre sendo supervisionada conforme o nível 

de dificuldade do afazer

Ajudar a pôr e retirar mais itens da mesa nas refeições; Ajudar a lavar o banheiro

Limpar o pó dos móveis; Levar o lixo

Ajudar a organizar itens da casa como livros e revistas; Limpar as necessidades dos animais de estimação

Ajudar a arrumar a cama; Ajudar a dar banho nos animais de estimação

Arrumar o seu próprio quarto; Ajudar nas compras no supermercado

Guardar suas roupas nas gavetas (ainda que não fiquem bem 

dobradas);

Ajudar a preparar refeições,

Desligar aparelhos que não está usando, fechar a geladeira, 

apagar a luz (o adulto pode levantá-la até o interruptor);

Passar a roupa (com supervisão),

Acompanhar a preparação de algumas refeições. Colocar a roupa na máquina de lavar

Tão importante quanto seguir estas dicas é estabelecer uma rotina, e também lembrar: pais livrem-se do sentimento de culpa! Mesmo que você trabalhe fora e 

acredite que tenha pouco tempo com seu filho, não tente compensar isso com mimos e regalias em excesso. Quando você ensina seu filho a ter suas 

responsabilidades, está contribuindo para que ele seja um adulto melhor. Aproveite seu tempo disponível com ele, oferecendo momentos de qualidade no 

relacionamento familiar, mas não deixe de educar.Quadro extraído https://psicologiaacessivel.net/

https://psicologiaacessivel.net/


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 1015h – 9  a 12 anos 

Culto – 17h00

informações página seguinte

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC

Homenagem às mães 
Coro Juniores

Boneca Lili 
Lindona e Lilii

Lindinha


