


Sugestão de Atividades 

Semanais

Feira do Denário, Aulas EBD e Culto Infantil
Devocional infantil

Estudo da Lição da EBD com os Pais
Devocional infantil

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil

Culto no Lar Kids
Devocional infantil

Brincadeiras no Livro de Ideias
Devocional infantil

Estudo de versículos Feira do Denário
Devocional infantil





Imprima 2 vezes e brinque de jogo da memória



• Caça ao tesouro
• Todos conhecem a divertida brincadeira da caça ao tesouro. Ela pode ser feita com pistas espalhadas pela casa que levam a 

um tesouro especial ou com um tesourinho para cada criança. Nos dois casos, a persistência e a determinação ajudará as 
crianças a entrarem na brincadeira e aprenderem uma boa lição sobre não desistir da busca pelo que desejam. A brincadeira 
pode ser feita em datas especiais, como chocolates escondidos na páscoa, em festas ou momentos de diversão em família.

• Memória e Jogo dos “7 erros”
• Os jogos da memória e dos “7 erros” é um clássico, mas pode ser feito de maneiras diferentes como uma das brincadeiras 

criativas.
• Separar objetos da casa, como escova, tampinhas, canetas, etc., para a criança memorizar por segundos e depois, sem a 

criança ver, retirar um dos objetos e pedir para que ela diga qual é o objeto faltante.
• Escolher um cômodo da casa para ser observado por 1min, sem que os outros vejam, uma das pessoas fica responsável por 

“trocar as coisas de lugar, depois o jogo é adivinhar os “7 erros”.

• Quem sou eu?
• Neste jogo cada participante escreve o nome de um personagem em um post-it e cola na testa da pessoa à da direita. A 

missão será adivinhar quem você é a partir de perguntas com respostas de “sim” ou “não”, como “eu sou uma mulher?”, “sou 
um personagem de desenho?”, “eu vivo no mar?”, etc.

• Mímica
• A mímica é uma das brincadeiras criativas mais divertidas e pode ser feita escrevendo nomes de filmes, personagens, 

profissões e ações em pedaços de papel. Sem o uso de sons, palavras e apontar, os participantes devem gesticular para fazer 
com que o grupo adivinhe o que estava no papel. Quem acertar primeiro, é o próximo a fazer a mímica. O jogo também pode 
ser feito em equipes, a equipe que mais acertar, ganha!

.

Brinque em família!!



Criando com palitos de picolé



ATIVIDADE 

BÍBLICA

Você ouviu a história 
Bíblica  de domingo no 

culto infantil?

Pinte, encontre as 
diferenças e conte a 

história para sua família!



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 10h – 9 e 10 anos

10h às 10h15 – 11 e 12 anos
Culto Mini – 17h30 

informações página seguinte

Informativos Mini

Youtube Canal PIBJC


