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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 2º 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 segundo 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. 

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 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 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 

temos certeza que Ele estará te orientando e dando estratégia 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”. Fp 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. Dt. 6.5-9 
 

Deus vos abençoe! 
 

 

 

 

Com carinho,  

Editora Betel 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/3/13,14+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/dt/6/5-9+
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LIÇÃO 01: UM RETORNO À LIBERDADE 

 

Atividade: Brincando de fazer raspadinha 

Com ajuda de seus pais desenhe um coração em uma folha ofício. Recorte o molde e no meio do 

coração escreva o versículo: “E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”.  João 8.32 – 

NTLH. Depois envolva todo o coração com fita adesiva grossa e transparente. Após passar a fita, 

pinte o coração, com tinta guache preta e deixe secar. Leve para EBD e entregue a seu professor. 

 Professor caso queira, escolha versículos diferentes para cada criança de acordo com a lição 

proposta na revista. Ao receber os corações confeccionados pelas crianças, misture-os e 

divida entre a turminha, desafiando-os a rasparem o coração e descobrirem o versículo que 

foi escrito.  

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 02: SURPREENDENDO O INIMIGO 
 

Atividade: Brincando de confeccionar uma bela surpresa! 

Com ajuda de seus pais confeccione uma lembrancinha com material reaproveitável, podendo ser 

um brinquedo, como um chocalho de garrafa pet, dentro coloque um versículo bíblico escrito em 

papel ofício, para representar a mensagem secreta. Leve para EBD. 

 Professor dinamize com as crianças, retirando os versículos dos brinquedos confeccionados e 

lendo para toda a turminha.  Explique que podemos compartilhar a Palavra de Deus usando 

várias estratégias. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 
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LIÇÃO 03: DÉBORA, UMA LÍDER ADMIRÁVEL 

 

Atividade: Brincando descobrir o código secreto o 

Com a ajuda de seus pais substitua o código secreto pelas letras correspondentes e descubra a 

mensagem do versículo. 

“... agradeçamos a                                          
 
, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo!”  1Coríntios 15.57 

 

S =  

 

D =  

 

U =   

 

E =  

Leve para EBD e entregue a seu professor. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 04: TODOS EM UNIÃO 

 

Atividade: Brincando de ajudar 

No decorrer da semana pergunte a seus pais como você pode ajuda-los em uma atividade do dia a 

dia.  Com dedicação ajude-os nesta tarefa e conte para seu professor de EBD como foi realizar essa 

tarefa. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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LIÇÃO 05: O CHAMADO DE GIDEÃO 
 

Atividade: Brincando de escrever e enviar mensagem 

Com ajuda de um adulto em uma folha oficio desenhe uma cruz e dentro dela copie o versículo 

abaixo.  Pense em algum coleguinha da escola que ainda não é da igreja e presenteie com o 

desenho e o versículo. Conte ao professor da EBD como foi realizar essa atividade. 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 

aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16 

  

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/3/16+
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LIÇÃO 06 – O EXÉRCITO DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de glorificar através de desenhos 

Faça um belo desenho de uma paisagem natural em uma folha oficio, pinte bem colorido usando a 

técnica com cotonetes.  Molhe a ponta do cotonete na tinta guache e divirta-se fazendo um lindo 

colorido.  Escreva o versículo abaixo no desenho. 

“Somente a ti, ó Senhor Deus ... seja dada a glória...”  Salmos 115.1. 
 

Leve para EBD e entregue a seu professor para ser colocado no mural da sala de aula. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 07 – UM PLANO PERFEITO 

 

Atividade: Brincando de pesquisar 

Com ajuda de um adulto pesquise em jornais, revistas ou internet ilustrações de trombetas, 

recorte-as e leve para EBD. 

 Caro professor utilize as ilustrações para fazer um belo cartaz e usá-lo durante a lição Bíblica. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 

LIÇÃO 08 – ABIMELEQUE, UM HOMEM MAU 

 

Atividade: Brincando de pintura secreta 

Escreva o versículo abaixo com giz de cera branco ou vela na folha oficio branca e depois passe 
tinta guache com uma cor forte por cima. O versículo secreto aparecerá na pintura. 

“Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal; o que guarda o seu caminho preserva a sua 

alma,” Pv 16.17. 

Leve para EBD e entregue a seu professor. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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LIÇÃO 09 – APRENDENDO COM DEUS 

 

Atividade: Brincando de presentear seus pais 

Dentro do pergaminho tem uma mensagem especial para seus pais! Desenhe pegadas abaixo do 

texto, faça um colorido bem bonito, enrole a folha com o pergaminho e presenteie seus pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

 

 

 

 

Deus tem prazer em orientar os pais na 

tarefa de educar os filhos 

“Eu lhe ensinarei o caminho por onde 

você deve ir; eu vou guiá-lo e orientá-

lo”. Salmos 32.8 
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LIÇÃO 10 – A DESOBEDIÊNCIA DE SANSÃO 

 

Atividade: Brincando de tudo o que o mestre mandar 

No decorrer da semana peça a seus pais para orienta-los a realizarem três tarefas diferentes 

relacionadas às atividades do dia a dia. 

Relate a seu professor de EBD quais foram às tarefas solicitadas e como foi realizá-las. 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 11 – A FORÇA DE DEUS 

 

Atividade: Brincando de buscar forças em Deus 

Com a ajuda de seus pais confeccione um tapete de oração, use a sua criatividade, utilize materiais 

reaproveitáveis. Leve para EBD. 

 Caro professor convide as crianças a orarem de joelhos em seus tapetinhos, buscando forças 

em Deus para enfrentar as dificuldades do dia a dia. 

Atividade concluída vale: 5 Pontos 
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LIÇÃO 12 – QUANDO A VOZ DE DEUS NÃO É OUVIDA 

 

Atividade: Brincando e fazendo arte 

Vamos fazer uma bela moldura e colocar o versículo abaixo. Providencie 8 palitos de picolé, cola e 

canetinhas coloridas. Cole os palitos formando um quadrado conforme o modelo, decore os palitos 

e cole o versículo no meio. Leve para EBD e entregue a seu professor. 

“...Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela”. Lucas 11.28 

 

Atividade concluída vale: 10 Pontos 

LIÇÃO 13 – O TRISTE FIM DE UM HERÓI 

 

Atividade: Brincando de pular amarelinha 

Convide seus amigos para brincar com você. Desenhe uma amarelinha no chão e comece a 

brincadeira, cada vez que o colega conseguir chegar ao céu da amarelinha antes de retornar 

precisará falar algo que agrade a Deus. Como por exemplo: chegou ao céu, diz: Louvar! Repita a 

brincadeira até que todos tenham participado.  

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

Atividade concluída vale: 10 Pontos 


