
                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

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 nossas crianças, que continuam  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 3º trimestre do ano de 2019 a Editora Betel acaba de preparar 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 que 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, contando com a ajuda e 
participação dos familiares, pois cada atividade proposta na semana referente à lição que será estudada, 
será um desafio a partir de uma brincadeira, como estratégia pedagógica. 
Sugerimos que seja realizado uma reunião com os familiares para apresentar o terceiro trimestre do ano 
incentivando os mesmos na participação do trimestre, pode ser preparado um  pique nique coletivo, onde 
cada um leve algo para contribuir. 

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 o grande vencedor da brincadeira. O 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 selo 
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 que é o terceiro trimestre do ano, 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, dizendo que a participação de cada uma delas 
foi importante. Prepare folhetos infantis ou cartinhas feitas pelas crianças, com balas, para agradecer a 
presença dos visitantes. 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, 
que tenho certeza que estará te orientando e dando estratégia para executar esse novo desafio com as 
crianças e seus familiares. Lembre-se você foi escolhido de Deus. E hoje Ele conta com você professor para 
realizar essa tarefa. Talvez você possa estar dizendo dentro de si, que não vai conseguir ou que não se sente 
capaz para realizar tão grande trabalho e desafio, que já está cansado, mas lembre-se da palavra do Senhor: 

“Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu 
Deus é contigo, por onde quer que andares.” Js 1.9. 
 

E não esqueça: 
 

“Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. 
Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando 
estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 
Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. 
Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões.” Dt 6.5-9. 
 

Mãos à obra, pois o Senhor é contigo, querido professor, servo do Senhor! 
 

Deus vos abençoe! 
 

Com carinho,  

Editora Betel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

LIÇÃO 01: UM BEBÊ NO CESTINHO! 

 

Brincando de esconder 

Durante a semana convide os amigos para brincar com você. Pegue um boneco, no ambiente onde 

for a brincadeira esconda-o e convide os amigos a encontrar. Ao achar, alegrem-se juntos. Repita a 

brincadeira dando a oportunidade de quem encontrar primeiro,  esconde-lo novamente e reiniciar 

a brincadeira. 

Conte para seu professor de EBD como foi realizar essa atividade. 

 Professor aproveite a experiência da brincadeira para explicar a lição. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 02: MOISÉS, UM FUGITIVO 
 

Atividade: Brincando e pintando 

Com a ajuda de um adulto recorte os corações abaixo e faça um rostinho triste em um dos 

corações e pinte de escuro e no outro faça um rostinho feliz e pinte de vermelho representando o 

sangue de Cristo. 

Leve para o professor da EBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 



                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

LIÇÃO 03: DEUS CHAMA MOISÉS 

 

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

Durante a semana convide sua família para brincar de “tudo o que o mestre mandar”.  Peça a seus 

pais que lhe faça três pedidos de tarefas e você deverá se esforçar ao máximo para realizar. 

Conte para seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 04: UM RECADO PARA O FARAÓ 

 

Atividade: Brincando de desenhar 

Durante a semana em uma folha de ofício, faça o desenho de algo que lhe dá medo e ore a Deus 

pedindo que lhe dê coragem para enfrentar. 

Leve para seu professor da EBD e conte como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 05: AS PRAGAS NO EGITO 

 

Atividade: Brincando e reaproveitando 

Com a ajuda de um adulto, providencie uma garrafa pet pequena (1 litro), higienize e 

coloque dentro água limpa, depois coloque pedaços de papel crepom vermelho. Faça alguns 

peixes pequenos recortados em EVA e coloque-os dentro da garrafa. Sacuda bastante e 

observe que a água ficará vermelha. 

Leve para o professor da EBD e relate a experiência vivida. 

 Professor aproveite as garrafas e a experiência relatadas pelos alunos para realizar a 

atividade e inicie a explicação das pragas. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 



                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

LIÇÃO 06 – CHORO E DOR NO EGITO 

 

Atividade: Brincando de desenhar o versículo 

Em uma folha de ofício, escreva o versículo abaixo e o represente por meio de um desenho. Faça 

um colorido bem bonito. 

“Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e 

em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em 

vossas casas, para vos ferir.” Êxodo 12.23. 

Entregue a seu professor da EBD. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 07 – CERCADOS  NO DESERTO 

 

Atividade: Brincando e fazendo arte 

Vamos fazer um belo quadro com pratinho de papelão! Com a ajuda de seus familiares, 

providencie um pratinho de papel, tinta guache azul, pincel e canetas coloridas. Pinte dentro do 

pratinho com o guache azul, coloque para secar e depois desenhe os animais que vivem no fundo 

do mar. 

Leve para seu professor da EBD. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 08 – FESTA NO DESERTO 

 

Atividade: Brincando de pesquisar 

Durante a semana com a ajuda de um familiar, pesquise em jornais,  revistas,  internet, ilustrações 

de diversos tipos de instrumentos musicais, recorte e leve para EBD. 

 Professor aproveite as ilustrações para fazer um belo cartaz, mostrando a diversidades de 

instrumentos que podemos utilizar para louvar a Deus. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 



                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

LIÇÃO 09 – A PRIMEIRA BATALHA 

 

Atividade: Brincando de mímica 

Durante a semana convide seus familiares para brincar com você. Pense em atividades que você 

realiza para ajudar sua família. Como guardar os brinquedos, tomar banho, pentear o cabelo, 

estudar entre outras. Faça mímicas (gestos sem som) das atividades,  para que seus familiares 

tentem descobrir e acertar o que você esta fazendo. Repita com mímicas diferentes! Será bem 

divertido! 

Conte para seu professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 10 – UM CONSELHO INTELIGENTE 

 

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 

 

 

 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

LIÇÃO 11 – OS DEZ MANDAMENTOS 

 

Atividade: Brincando de descobrir o código secreto 

Troque o desenho pela palavra descobrindo o código secreto para completar o versículo 

bíblico. 

Honra a teu              e a tua            , para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor 

teu Deus te dá. Êxodo 20:12 

           = pai 

           

          = mãe 

Honra a teu   _________________  e a tua    _________________  , para que se prolonguem os 

teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 12 – A TENDA SAGRADA 

 

Atividade: Brincando de presentear 

Juntamente com sua família, construa um instrumento musical com material reaproveitável, 

podendo ser um pandeiro, um tambor, um violão, um chocalho, entre outros. Leve para seu 

professor de EBD. 

O instrumento poderá ficar na salinha para ser usado nos momentos de louvor. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 

 

 

 



                                                     

3º Trimestre de 2019:  Êxodo! 

LIÇÃO 13 – CHEGA DE RECLAMAÇÕES! 

 

Atividade: Brincando de pintor 

Vamos fazer uma bela pintura em gratidão a Deus! Com a ajuda de seus familiares, providencie, 

uma folha de ofício, pincel e tinta guache. Pense no cuidado de Deus com você e sua família, e em 

forma de gratidão faça uma pintura bem bonita e colorida expressando seus sentimento a Ele. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 


