
                                                     

1º Trimestre de 2020:  Os Patriarcas 

Professor, 

Estamos iniciando um novo ano, 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 proposta deste ano é que as famílias continuem 
participando 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 1º trimestre do ano de 2020 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 a 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 primeiro trimestre do 
ano incentivando os mesmos na participação do trimestre, pode ser preparado um café da manhã 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. Leia o texto Bíblico:  

 
“Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. 

Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa; 
Para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. 

E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.” 
Efésios 6:1-4 

 
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 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 primeiro 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 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 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: 

13 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, 

14 prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 
Filipenses 3:13,14 
 
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. 
 
Deuteronômio 6:5-9 
 
Mãos à obra, pois o Senhor é contigo, querido professor, servo do Senhor! 

 
Deus vos abençoe! 
 

Com carinho,  

Editora Betel 
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LIÇÃO 01: UMA VIAGEM ESPECIAL 

 

Atividade: Brincando de correspondência 

Escreva o versículo abaixo em uma folha de oficio fazendo uma cartinha, ilustre-a com um belo 

desenho e presenteie um amiguinho da escola. Diga que é muito importante obedecermos e 

confiar no Senhor. Diga também que Deus quer ser nosso amigo como foi de Abraão. 

“Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti!” Salmos 84.12 

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

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 02: FAÇA AS ESCOLHAS CERTAS! 
 

Atividade: Brincando de descobrir a código secreto! 

Descubra os códigos secretos e saiba qual é o segredo para fazer as escolhas certas. Entregue ao 

professor da EBD. 

 

O =            A=             Ç=            R= 

 
 
 
 
 

 

________  ________  ________  ________  ________  ________ 

 

 Caro professor a oração é o segredo! Explique e incentive seus alunos a orarem! 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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LIÇÃO 03: UMA MARAVILHOSA PROMESSA! 

 

Atividade: Brincando de capsula do tempo 

Com ajuda de seu responsável providencie uma garrafa pet pequena, higienize e deixe secar. Em 

um pedaço de folha oficio escreva um sonho que você tenha para o futuro e coloque a data. Ore e 

apresente ao Senhor. Dobre o papel e coloque dentro da garrafa. Leve para o seu professor de EBD 

ver e depois guarde com você. Ao longo do tempo se for da vontade de Deus esse seu sonho pode 

se tornar realidade.  

Compartilhe com o seu professor da EBD como foi divertido realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 04: VISITAS MUITO IMPORTANTES!! 

 

Atividade: Brincando de tudo o que o mestre mandar 

Vamos brincar! Peça a seu responsável que escreva três tarefassem uma folha para você executar. 

Seja obediente e realize as tarefas da melhor maneira que você poder. Conte para seu professor 

da EBD como foi realizar essa atividade. 

Senhor responsável, peça tarefas as crianças que seja dentro da realidade deles realizar. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 05: UM TESTE BEM DIFÍCIL! 
 

Atividade: Brincando de escrever 

Pense em algo que você acha bem difícil de realizar! Escreva em um papel oficio e leve  a 

EBD para compartilhar com seu professor e colegas. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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LIÇÃO 06 – UMA NOIVA PARA ISAQUE 

 

Atividade: Brincando de fazer uma linda boneca 

Com ajuda de seu responsáveis, providencie uma caixa de leite vazia, embrulhe com papel  pardo. 

Decore a metade da caixa com papeis coloridos, como se foce vestidos. Na parte de cima desenhe 

um belo rosto de boneca. Encima da caixa cole pedaços de lã representando cabelos. Esta pronta 

uma bela fantoche de caixa de leite. Leve para EBD e entregue a seu professor. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 07 – UMA TROCA NADA INTELIGENTE 

 

Atividade: Brincando de pesquisar 

Pesquise em jornais, revistas, livros ou internet, ilustrações de alimentos diversos e leve para EBD. 

 Caro professor aproveite as ilustrações para montar um belo cartaz com alimentos saudáveis 

e não saudáveis.  Explique as crianças que não podemos trocar bênçãos por nada que cause 

satisfação momentânea. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 08 – TUDO PELA PAZ 

 

Atividade: Brincando com a criatividade 

Decore a palavra paz abaixo e leve para EBD. 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 



                                                     

1º Trimestre de 2020:  Os Patriarcas 

LIÇÃO 09 – MENTIR É MUITO FEIO! 

 

Atividade: Brincando de fazer descoberta 

Em uma folha oficio branca, faça um desenho com giz de cera branco! Isso mesmo com giz de cera 

branco! Depois pinte a folha com tinta guache de sua cor preferida, usando um pincel.  Leve o 

desenho para EBD e relate ao professor como foi realizar essa tarefa. 

 Caro professor explique as crianças que assim como desenhar com giz de cera branco no 

papel branco dá a impressão que não está aparecendo o desenho, falar mentiras também é 

assim. No primeiro momento parece que ninguém vai descobrir, mas Deus tudo vê e em 

algum momento as pessoas descobriram a verdade também. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 10 – UM SONHO INESQUECÍVEL! 

 

Atividade: Brincando de enviar mensagem 

Em uma folha de oficio escreva o versículo abaixo, faça um belo desenho e presenteie 

algum colega da escola. 

“...arrependam-se... a fim de que ele perdoe os pecados de vocês”. 

Atos 3.19 – NTLH                    

Conte ao professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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LIÇÃO 11 – O ENGANADOR QUE FOI ENGANADO 

 

Atividade: Brincando de pintar 

Em uma folha de oficio desenhe uma árvore frutífera, cheia de frutos. Leve para EBD e mostre a 

seu professor. 

 Caro professor, pergunte as crianças que árvore frutífera desenharem. Explique que não tem 

como plantar pimenta e colher morangos. Entre no assunto da lição Bíblica. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 12 – DE VOLTA PARA CASA 

 

Atividade: Brincando  

Vamos brincar! Reúna seus colegas, faça o desenho de casas com giz na calçada, sendo que deve 

ser desenhado uma casa a menos que o número de participantes da brincadeira.  Peça que um 

adulto dê o seguinte comando: “de volta para casa” todos devem entrar nas casas, sendo uma 

criança em cada casa, irá sobrar uma criança sem casa, que deverá pagar uma tarefa escolhida 

pelo adulto. “Fora da casa”, todos devem sair de dentro das casas. Vai se alternando os comandos 

até que todos tenham realizado uma tarefa. 

Relate ao professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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LIÇÃO 13 – ESAÚ E JACÓ FESTEJAM A PAZ 

 

Atividade: Brincando de amigo oculto 

Com a ajuda de seus pais faça um belo cartão. Escreva o versículo abaixo: 

“... Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros”. 
Colossenses 3.13 – NTLH 

 Caro professor faça um amigo oculto com os alunos que realizaram a atividade. Sendo o 

presente o cartão confeccionado por eles. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 


