


Sugestão de Atividades 

Semanais

Aulas EBD e Culto Infantil – Youtube pibjc
Devocional infantil

Estudo da Lição da EBD com os Pais – Revista 
Devocional infantil

Brincadeiras no Livro de Ideias – www.pibjc.com
Devocional infantil

Culto no Lar Kids – www.pibjc.com
Devocional infantil

Experiencias Malucas – Instagram MINI
Devocional infantil

Brincadeiras no Livro de Ideias – www.pibjc.com 
Devocional infantil





Bilboquê de garrafa pet 

Material: uma garrafa plástica, 30 cm de barbante, três tampas 
de garrafa plásticas, durex colorido, ferro ou panela.

Como fazer: cortar a garrafa na parte do gargalo. Para fazer o 
acabamento e não ter perigo de alguém se cortar, encostar a 
parte cortada num ferro morno ou no fundo de panela 
esquentado e ir virando lentamente a garrafa para a borda ir 
dobrando para dentro. Podemos também envolver o lugar do 
corte com o durex. Juntar duas tampas de garrafa deixando 
barbante dentro ou fazer uma bolinha amarrada no barbante e 
amarrar a outra ponta na tampa que está no gargalo cortado.

Como brincar: Tentar colocar as tampas ou a bolinha dentro do 
gargalo.



Vamos fazer e 

brincar de

Jogo da Velha?



Imprima, recorte, monte e brinque



Imprima, recorte, monte e brinque



Brinque em família!!

1- AMIGO SECRETO
Essa brincadeira é muito comum entre familiares e amigos. Consiste em fazer sorteio entre os 
participantes, e esses guardam segredo sobre a pessoa que sorteou até o dia da revelação, quando 
revelam as características da pessoa que pegou como amigo secreto. Comece a brincadeira na segunda 
ou domnigo, e faça a revelação no sábado, num lanche em família.

2– CACHORRO E GATO CEGO
Veda-se os olhs de dois da família.: um será o cachorro e outro o gato. Toda vez que o cachorro latir o 
gato miará e o cachorro tentará pega-lo. Se conseguir, trocam os papéis.

3 – GARRAFA MÁGICA
A família em círculo e deve já programar a prenda. Um gira a garrafa no solo e quando esta parar 
apontará na direção de uma pessoa. Este deverá ir para o centro e executar a prenda combinada



ATIVIDADE BÍBLICA
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ATIVIDADE BÍBLICA



EBD
9h00 às 10hoo 3 a 8 anos (neste domingo do 

Feira Denário
9h15 às 9h30 – 2 ano

9h30 às 10h00 – 9 a 12 anos (Neste domingo,
Encontro de Juniores)

Culto Mini – 17h30 

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC


