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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 4º 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 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 à lição que será estudada, 
será um desafio a partir de uma brincadeira, como estratégia pedagógica, proporcionando a construção de 
conhecimento, através do lúdico, tornando o ensino divertido e prazeroso para a criança, que tem suas 
características especificas e proporcionando a integração e o crescimento espiritual da família. 

Sugerimos que seja realizado uma reunião com os familiares para apresentar o quarto trimestre do 
ano incentivando os mesmos na participação do trimestre, pode ser preparado um piquenique 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 
adesivo valendo dez pontos e assim por diante. 

Para concluir o trimestre e o ano faça uma festinha de encerramento com as crianças e os 
responsáveis, prepare uma exposição das tarefas realizadas, peça que as crianças convidem visitantes, 
amiguinhos que sejam vizinhos ou da escola, lembre-se que é o último trimestre do ano, premiar os mais 
participativos durante o ano 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 estimulo por participarem presenteie a todas as crianças com uma pequena lembrancinha, podendo 
ser desde um pirulito, uma medalha ou até alguns “bis”, 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 ano. 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: 

Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. 
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo 

consigo os seus molhos. Salmos 126:5,6 
 
Mãos a obra, pois o Senhor é contigo, querido professor, servo do Senhor! 

 
Deus vos abençoe! 
 

Com carinho,  

Editora Betel 
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LIÇÃO 01: UM NOVO LÍDER PARA O POVO 

 

Atividade: Brincando de descobertas 

Na próxima lição aprenderemos que Deus falou para Josué não ter medo. Pense em algo que lhe 

dê muito medo, converse com seus pais sobre esse medo, depois orem juntos pedindo que Deus 

tire todo medo de seu coração. Após a oração faça uma pintura expressando como está se sentido. 

Leve para seu professor da EBD e compartilhe com seus amigos como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 02: VALE A PENA FAZER O BEM 
 

Atividade: Brincando de ajudar ao próximo 

Durante a semana, verifique junto com seus pais, um brinquedo e roupas que você não utiliza mais 

e estão em perfeito estado para ser doado a outras crianças que estejam precisando. Em suas 

orações lembre-se de pedir a Deus que abençoe e cuide de todas as crianças que estão passando 

por algum momento de dificuldade. 

Entregue as doações a seu professor da EBD para ser entregue a quem está precisando. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 03: UM MURO NO CHÃO 

 

Atividade: Brincando de acertar o alvo 

Com a ajuda de um adulto faça um circulo de papelão, cole uma folha em branco e com a caneta 

pinte um ponto no meio do círculo, fazendo assim um alvo.  Neste ponto escreva a palavra 

obedecer.  Pegue uma meia reaproveitável, faça uma bola com jornal amassado e coloque dentro 

da meia.  Depois é só convidar os colegas para brincadeira, que tem como objetivo acertar a bola 

no alvo, que é a palavra obediência.  

Além de acertar ao alvo é necessário se esforçar para obedecer a seus pais naquilo que você mais 

tenha dificuldade. Relate ao professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 



                                                     

4º Trimestre de 2019:  História do Antigo Testamento 

LIÇÃO 04: DEUS VÊ TODAS AS COISAS! 

 

Atividade: Brincando de esconder 

Na lição desta semana iremos aprender que Deus vê todas as coisas. Prepare uma venda de olhos, 

e três objetos. Convide seus amigos para a brincadeira, vende os olhos do colega e peça que tente 

identificar o objeto com o tato. Relate a seu professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

 Caro professor depois que todos relatarem suas experiências, converse com seus alunos que 

Deus sabe e vê todas as coisas, e que não adianta escondermos nada dele e nem das 

pessoas. Aproveite a roda de conversa para entrar na lição. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 05: A DESPEDIDA DE UM LÍDER 
 

Atividade: Brincando de pesquisar 

Nesta semana aprenderemos que precisamos obedecer e ser fiel ao Senhor. Com a ajuda de 

um adulto pesquise em jornais e revistas ou desenhe, figuras de crianças fazendo tarefas 

que demostre obediência a Deus, como estudar, ajudar os pais, cuidar dos animais, abraçar 

os amigos, recorte e leve para EBD, junto com seu professor faça um belo cartaz ilustrativo. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 06 – UMA MULHER CORAJOSA 

 

Atividade: Brincando de enfrentar o medo 

Aprenderemos na próxima lição que não devemos ter medo e devemos confiar em Deus.  Convide 

seus amigos para brincar com você, vende os olhos de um de seus amigos, espalhe alguns objetos 

pelo chão sem quem esta com os olhos fechados veja, e peça que o amigo ande seguindo as suas 

orientações para que não pise em nada que está no chão. 

Relate a seu professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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LIÇÃO 07 – UM FILHO MUITO ESPECIAL 

 

Atividade: Brincando de cabo de força 

Convide seus amigos para brincar, providencie uma corda de “pular corda”, sob a supervisão de 

um adulto proponha a seguinte brincadeira: Estique a corda e divida os amigos em dois grupos, 

faça uma linha no chão em direção ao centro da corda, um grupo segura uma ponta da corda e o 

outro, segura a outra ponta, quando o adulto falar “já”, cada grupo puxa a corda para seu lado. 

Vencerá o grupo que tiver mais força para puxar a corda até ultrapassar a marca no chão.  

Conte a seu professor como foi realizar essa atividade de força. 

 Caro professor faça uma roda de conversa com as experiências relatadas e inicie a lição 

sobre Sansão, enfatizando que a força de Sansão vinha de Deus. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 08 – ALIMENTADO PELOS PÁSSAROS 

 

Atividade: Brincando de detetive 

Um detetive faz investigações para realizar descobertas. Agora você será o detetive! Com a ajuda 

de um adulto, pesquise as características e ilustrações de corvos (pássaro).  Escreva em um papel e 

leve para seu professor de EBD. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 09 – GRANDES AMIGOS 

 

Atividade: Brincando de presentear um amigo 

Durante a semana ore por seu melhor amigo, confeccione um lindo cartão, com uma bela 

mensagem, escreva o versículo: “O amigo ama sempre...” Provérbios 17.17. Presenteie esse 

querido amigo, lhe dê um abraço e ore com ele.   

Compartilhe com seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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LIÇÃO 10 – O DEUS QUE CURA! 

 

Atividade: Brincando de anunciar boas novas 

Na próxima semana falaremos de um milagre que Deus realizou de cura. Durante a semana 

anuncie a um coleguinha sobre Jesus, fale que Ele pode salvar e curar os enfermos. 

Compartilhe com seu professor como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 11 – O PROFETA DESOBEDIENTE 

 

Atividade: Brincando de desenhar 

Em uma folha de A4 desenhe um peixe bem grandão e Jonas orando lá dentro, faça um belo 

colorido no desenho. Leve para EBD para ser colocado no mural. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 12 – UM ANJO NA FORNALHA 

 

Atividade: Brincando de fazer artesanato 

Durante a semana com a ajuda de um adulto, confeccione um lindo anjo, utilizando rolinho de 

papel higiênico vazio, papel oficio, algodão, cola e caneta. Encape o rolo com papel oficio, desenhe 

um circulo para representar a cabeça e asas, no papel oficio, depois cole a cabeça e as asas no rolo 

encapado, cole algodão nas asas para ficarem bem fofinhas e no circulo desenhe boca e olhos. 

Leve para seu professor de EBD. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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LIÇÃO 13 – DEUS FECHOU A BOCA DOS LEÕES 

 

Atividade: Brincando de leão 

Convide seus coleguinhas para brincar! Será muito divertido! A brincadeira é a seguinte, uma 

criança será o leão e as outras serão Daniel. O leão deve tentar pegar Daniel, correndo atrás das 

crianças e rugindo. A criança que é Daniel não poder ser pega quando, junta as mãos em sinal de 

oração, o leão ao ver a criança em sinal de oração tem que parar de rugir e abaixar com a boca 

fechada e como se estivesse sonolenta. A criança que for pega pelo leão sai da brincadeira e 

aguarda até que todas sejam pegas. 

Conte para seu professor como foi realizar essa brincadeira. 

 Professor explique para seus alunos que quando oramos ao Senhor Ele nos ouve e nos livra 

do mal, por isso devemos buscar a Deus em oração constantemente. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 


