
                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial! 

Professor, 

Estamos iniciando um novo trimestre, novos desafios, novas expectativas, muitas metas e objetivos 

traçados para serem atingidos! Não podemos deixar de interceder e investir em nossos relacionamentos 

familiares, com relação a educação cristã de nossos filhos, que continua  sendo alvo de bombardeio diários 

na mídia, na escola, na sociedade de maneira geral. Por isso a participação das famílias continua sendo 

ativamente das tarefas propostas no Pil Kids, incentivando as crianças e ajudando para que elas cresçam 

espiritualmente e estejam preparadas para enfrentar os desafios espirituais. 

 No 2º trimestre do ano de 2019 a Editora Betel preparou o PIL KIDS primários para o público de (6 à 

8 anos), visando novamente auxiliar e enriquecer as lições que serão estudas de forma lúdica e prazerosa. 

Onde o brincar é algo sério e possibilita o desenvolvimento da aprendizagem. 

Mais uma vez a nossa proposta é experimentar a brincadeira como coisa séria, onde de forma lúdica 

e recreativa, as crianças terão o interesse de participar e estudar as lições brincando, contudo com a ajuda 

e participação dos familiares, pois cada atividade proposta na semana referente a lição que será estudada, 

será um desafio a partir de uma brincadeira, como estratégia pedagógica, proporcionando a construção de 

conhecimento. 

Sugerimos que seja realizado uma reunião com os familiares para apresentar o segundo trimestre do 

ano, incentivando os mesmos na participação do trimestre. Poderá ser preparado um café da manhã 

coletivo, onde cada um leve algo para contribuir, promovendo um momento de comunhão. 

Prepare um “carinho” para os pais, podendo ser uma cartinha confeccionada pelos filhos, um 

marcador de bíblia, assinado pelos filhos, um bombom entre outros. 

Após a recepção dos pais, o professor deverá iniciar a reunião, solicitando a parceria dos 

responsáveis, valorizando a importância da participação da família, explicando o objetivo da reunião. 

Essa versão APRENDER+ “Brincando e aprendendo”, tem a proposta de ser realizado durante a 

semana uma brincadeira, que aborde e aplique o ensino que será proposto no domingo na lição da EBD com 

a participação da família. Caso a criança não tenha familiares cristãos, sugerimos que o professor busque na 

igreja uma família que apoie essa criança, adotando-a espiritualmente, através de oração e na ajuda das 

realizações das tarefas propostas. Cada brincadeira terá uma pontuação para aquelas crianças que 

conseguirem realizar a brincadeira por completo. Os pontos serão registrados em uma cartela, aquela 

criança que completar a cartela ao fim do trimestre, será a grande vencedora da brincadeira. A cartela terá 

um total de 100 pontos, que será divido por lições, de acordo com as brincadeiras propostas. Cada 

brincadeira concluída proporcionará a criança à entrega, de um adesivo com pontos proporcionais a 

complexidade da brincadeira. Por exemplo, a criança teria que brincar de ajudar durante a semana, 

“brincando de ajudante”, e trazer a pesquisa para o professor no domingo, essa brincadeira valerá um 

adesivo valendo dez pontos e assim por diante. 



Para concluir o trimestre faça uma festinha de encerramento com as crianças, prepare uma exposição 

das tarefas realizadas, convide os familiares para participarem. Peça que as crianças convidem visitantes, 

amiguinhos que sejam vizinhos ou da escola. Lembre-se de premiar os mais participativos durante o 

trimestre e não esqueça de avaliar o trabalho já realizado, ressaltando, que podemos aprender juntos. 

Exponha as brincadeiras realizadas e as cartelas que as crianças completaram no trimestre, como estímulo 

por participarem presenteie a todas as crianças com uma pequena lembrancinha, podendo ser desde um 

pirulito, uma medalha ou bombons. Aproveite para convidar os visitantes para participar no próximo 

trimestre. Ressaltamos que nesta faixa etária as crianças, têm dificuldades de entender o sentido de uns 

ganharem e outros não, por isso orientamos que todos sejam premiados. 

Tenham um excelente trimestre de estudos e brincadeiras, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual 

estará lhe orientando e dando estratégias para executar esse novo desafio com as crianças e seus familiares. 

Lembre-se você foi escolhido por Deus, e hoje Ele conta com você professor para realizar essa tarefa.  

Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas 

que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o 

prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13,14 

 
Mãos a obra, pois o Senhor é contigo, querido professor, servo do Senhor! 
 
Deus vos abençoe! 

 

Com carinho,  

Editora Betel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/13,14+


                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial! 

LIÇÃO 01: BÍBLIA, O LIVRO VALIOSO! 

 

Brincando de passar o tesouro 

Com a ajuda de um adulto, convide seus amigos para brincar com você durante a semana no 

recreio da escola ou com seus colegas que moram perto de você. Pegue uma  Bíblia infantil 

ilustrada ou uma Bíblia de adultos, mostre-a a seus amigos, dizendo que é a Palavra de. Faça um 

pequeno círculo e vá cantando uma música, quando a música acabar quem estiver com a Bíblia na 

mão deve falar bem alto: “Bíblia, o Livro valioso! Repita a brincadeira até que todos tenham 

participado. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 02: QUEM ESCREVEU A BÍBLIA? 
 

Atividade: Brincando de escrever 

Durante a semana com a ajuda de um adulto em uma folha oficio escreva o versículo abaixo, faça 

um colorido bem bonito enrole, fazendo um rolinho e leve para seu professor de EBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

Toda a Escritura é 

inspirada por Deus e 

útil para o ensino, 

para a repreensão, 

para a correção e 

para a instrução na 

justiça,  

2 Timóteo 3.16 

 



                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial! 

LIÇÃO 03: BÍBLIA: UMA LINDA COLEÇÃO DE LIVROS! 

 

Atividade: Brincando de recorte e colagem 

O desafio para essa semana é decorar com pedaços de papéis coloridos o nome: JESUS.  Peça 

ajuda de um adulto, recorte pedaços de papéis coloridos e cole dentro das letras do nome Jesus. 

Leve  para EBD e entregue a seu professor. 

 Caro professor explique a seus alunos que o Antigo Testamento foi escrito antes do 

nascimento de Jesus  e que o Novo Testamento foi escrito após o nascimento de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

LIÇÃO 04: OS MANDAMENTOS DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de desenhar 

Respeitar os pais é um dos dez mandamentos, por isso durante a semana faça um belo desenho 

em uma folha, bem colorido, que represente o seu amor e respeito pelos seus pais. 

Leve para seu professor de EBD ver e depois dê para seus pais de presente. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 

 



                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial! 

LIÇÃO 05: JOSUÉ OBEDECEU A PALAVRA DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de “tudo o que o mestre mandar” 

A brincadeira desta semana será “Tudo o que o mestre mandar”. Convide a mamãe para brincar! A 

mamãe deve dar três comandos para você, um de cada vez, e você deve realiza-los com muita 

alegria. Como por exemplo: ajudar a mamãe arrumar a cama; orar com a mamãe; fazer uma 

surpresa para o papai etc. 

Conte para seu professor de EBD como foi realizar esse desafio. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 06 – A BÍBLIA NOS ENSINA A NÃO PECAR 

 

Atividade: Brincando com os corações 

Com a ajuda de um adulto recorte os corações e desenhe uma carinha triste em um e uma 

carinha feliz no outro. Faça um colorido bem bonito e leva para seu professor da EBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Professor aproveite as carinhas felizes e tristes dos corações para explicar a lição. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 



                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial!  

LIÇÃO 07 – JOSAFÁ ENSINOU A PALAVRA DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de fazer cartinha 

Vamos brincar! Com ajuda de um adulto, pegue duas folhas de papel ofício. Com uma faça um 

belo envelope e com a outra folha copie o versículo abaixo, enfeitando com desenhos coloridos 

envolta. Dobre e coloque dentro do envelope, leve para seu professor de EBD. 

Depois escolha um amiguinho da escola para ser presenteado com a cartinha. 

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se 

confessa para salvação.” Romanos 10.9-10 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 08 – JOSIAS DESCOBRE O LIVRO DA LEI 

 

Atividade: Brincando de descobrir os códigos secretos 

O desafio dessa semana é descobrir os códigos secretos. Com a ajuda de um adulto troque os 

desenhos pelas palavras  e descubra a mensagem. 

“... a            de               é viva e poderosa...” Hebreus 4.12 – NTLH 

 

             = Deus 

  

          = palavra 

 

“... a _______________    de ___________________   é viva e poderosa...” Hebreus 4.12 – 

NTLH  

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 



                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial!  

LIÇÃO 09 – A PALAVRA DE DEUS É QUEIMADA! 

 

Atividade: Brincando de pesquisador 

Vamos pesquisar! Com ajuda dos seus responsáveis, pesquise em jornais, revistas ou na internet, 
ilustrações de diversos modelos e tamanhos de Bíblias, recorte e cole-as em uma cartolina, 
fazendo um belo cartaz. Na parte de cima escreva:  “Mas a Palavra de Deus dura para 
sempre...” 1Pedro 1.25.  

Leve para EBD e entregue a seu professor. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 10 – ESDRAS, O PROFESSOR DA PALAVRA DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de ouvir a Palavra de Deus 

Vamos brincar! Convide seus amigos para brincar com você. Peça um adulto para lhe ajudar. 

Reúna as crianças e solicite que todos se sentem em círculo no chão. Providencie uma Bíblia, um 

smartfone ou aparelho de som. O adulto deverá colocar a música para tocar. Enquanto a música 

tocar as crianças deverão ir passando a  Bíblia de mão em mão. Quando o adulto parar a música, 

todos devem se colocar de pé e quem estiver com a Bíblia na mão deverá ler um versículo com a 

ajuda do adulto. Repita a brincadeira até que todos participem. 

Conte para seu professor como foi realizar essa brincadeira. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial! 

LIÇÃO 11 – A BÍBLIA ENSINA SOBRE A FÉ 

 

Atividade: Brincando de fazer arte 

Providencie duas folhas de papel ofício, areia, pedrinhas pequenas e cola branca. Com a ajuda de 

seus responsáveis, dobre a folha ao meio e faça a ilustração de uma casa em cada lado da folha. 

De um lado da folha passe cola e coloque areia, na base da ilustração da casa. Na outra folha, 

passe cola e cole as pedrinhas na base da casa. Faça um colorido nas casas para deixar seu 

desenho bem bonito! 

Leve para EBD e entregue a seu professor. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 12 – A PALAVRA DE DEUS É UMA PRECIOSA SEMENTE 

 

Atividade: Brincando de semear a Palavra de Deus 

Vamos semear a Palavra de Deus! Durante a semana com a ajuda de seus responsáveis recorte os 

versículos bíblicos abaixo, enrole-o e amarre uma fita, fazendo um belo laço. Leve para escola e 

escolha três amigos para receber os rolinhos.  

Conte para seu professor como foi semear a Palavra de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

“De sorte que a fé é 

pelo ouvir, e o ouvir 

pela palavra de 

Deus.” 

Romanos 10:17 

“Nisto todos 

conhecerão que sois 

meus discípulos, se 

vos amardes uns aos 

outros.” 

João 13:35 

“Nisto é glorificado 

meu Pai: que deis 

muito fruto; e assim 

sereis meus 

discípulos.” 

João 15:8 



                                                     

2º Trimestre de 2019:  Bíblia, o livro especial! 

LIÇÃO 13 – ENTENDENDO A PALAVRA DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de encontrar o tesouro escondido 

Vamos brincar! Peça que seus pais que escondam sua Bíblia pela casa e lhe dê algumas 

pistas de onde encontra-la. O desafio é encontrar a Bíblia, escolher um versículo e estuda-lo 

juntamente com sua família. Anote o versículo estudado e leve para EBD. Conte a seu 

professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 


